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รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment)               

ปการศึกษา 2564 

 
สวนท่ี 1  บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

 โรงเรียนผดุงปญญา ต้ังอยูเลขท่ี 151 หมู 6 ตําบล ไมงาม  อําเภอ เมือง  จังหวัดตาก  สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขตตาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง 6 มีบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 115 คน จําแนกเปน สายบริหาร จํานวน 4 คน 

ครูประจําการ 73 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจาง 13 คน และบุคลากรอ่ืน ๆ จํานวน 23 คน บริหารงาน

โดย นายสนั่น  วงษดี ผูอํานวยการโรงเรียนผดุงปญญา 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับคุณภาพ 

คาเปาหมาย คาความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผูเรียน  

   1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

   1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ดี ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 

2. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

2.1 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

1) กระบวนการพัฒนา 

    โรงเรียนผดุงปญญา  มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ของ

โรงเรียนท่ีวางไว โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ นําไปสูแผนการปฏิบัติงาน โครงการตามแผน ท้ังนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรให

มีความยืดหยุน เหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย และสอดคลองกับหลักสูตรโรง เรียน

มาตรฐานสากล  นอกจากนี้ครูยังใชกระบวนการพัฒนาผู เรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผู เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเหมาะสม โดย

ครูผูสอนทุกกลุมสาระใชรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ซ่ึงเปน

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผู เรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ี

หลากหลาย  การใชทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร การสอนโดยใชปญหา

เปนฐาน แบบสืบเสาะ แบบ STEM Education พัฒนาครูทุกคนใหมีคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 ไดแก  
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ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมเพ่ือการเปล่ียนแปลงมีการแสวงหาความรู  และสามารถ

ถายทอดความรูผานสื่อเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  

พัฒนาแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอก  วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  

เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถ ในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ มีความสามารถในการ

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 

และการมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการดานการอาน การเขียนและ

การสื่อสารทางภาษาไทย พัฒนาความสามารถในการสื่อสารดานภาษา เชน อังกฤษ จีน  พมา และฝรั่งเศส ในชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสนับสนุนผู เรียนเขารวมกิจกรรม/โครงการ ท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน พัฒนา

ความสามารถในการคิดคํานวณ โรงเรียนไดพัฒนาโดยกําหนดในรายวิชาทุกระดับชั้น สนับสนุนผูเรียนเขารวมการ

แขงขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร และแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร และยัง

สงเสริมนักเรียนเขารวมโครงการประเมินความสามารถ ตามแนว PISA ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

เพ่ือนําผลมาพัฒนาคุณภาพผูเรียน พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ ผานการฝกปฏิบัติกิจกรรมอาหาร

วาง(หอมรัญจวน)  กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม  ตลาดนัดวัฒนธรรม  กิจกรรมผดุงปญญานิทรรศ สงเสริมสนับสนุนให

ผูเรียนเขารวมและสรางสรรคผลงานดานการใชเทคโนโลยีและดานดนตรีศิลปะ และรวมแขงขันทักษะทางดนตรี

อยางสมํ่าเสมอ  

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน โรงเรียนผดุงปญญา ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเ พ่ือ

มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด มีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจ

ในทองถิ่น และความเปนไทย  โดยเนนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผานการเขารวมกิจกรรมท้ังภายในและ

ภายนอก เชน กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม   กิจกรรมวาเลน

ไทน  วาเลนธรรม   กิจกรรมตักบาตรเติมบุญและการแสดงตนเปนพุทธมามกะ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน

ไทย  ทําดีถวายในหลวง”  โครงการ “จิตอาสา  พารักษไทย  ใจพอเพียง  เพียรทําดี”  และกิจกรรมพัฒนาผู เรียน

ดานพระพุทธศาสนา นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินการกิจกรรมศูนยเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะชีวิต

และไดดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมฐานใหนักเรียนมีสวนรวมท้ังหมด 8 ฐาน 

ไดแก ฐานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  ฐานครอบครัวพอเพียง  ฐานเกษตรพอเพียง  ฐานZERO WASTE  

ฐานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ฐานมหัศจรรยทองฟา  ฐานเลื่องลือผามัดยอม  และฐานจริยธรรมนําพา คุณธรรม

นําใจ  โรงเรียนยังเขารวมกิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนเปนผูมีสุนทรียภาพ  

มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี  ตระหนักรูถึงพิษภัยของยาเสพติด ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด  เห็นคุณคาในตนเอง และ

กลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม กิจกรรมแขงขันกีฬาภายในและภายนอกเพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและพัฒนา

สุขอนามัยของนักเรียนใหสมบูรณแข็งแรง  กิจกรรมสภานักเรียนเพ่ือปลูกฝงความเปนผูนํา ความเปนประชาธิปไตย  

ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และจิตอาสา เพ่ือใหผูเรียนรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม    
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ผลการพัฒนา 

    จุดเดนในดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน คือ นักเรียนโรงเรียนผดุงปญญาไดรับการพัฒนาอยางรอบ

ดานและเต็มศักยภาพ มีความรูความสามารถท้ังดานวิชาการ  ดนตรี  กีฬา ศิลปะ  และความสามารถทางดาน

เทคโนโลยี   เปนพลเมืองดีและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา  มีความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม มี

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสามารถในการใชภาษาไทยอยางสรางสรรค และ

มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

2.2 ดานการบริหารและจัดการ 

1) กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการใช

เกณฑฯ OBECQA และ วงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) ซ่ึงนําไปพัฒนาจนเกิดเปนรูปแบบการบริหารจัดการ

สถานศึกษาผานรูปแบบ PHADUNG’S MODEL เพ่ือใหการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนไปตามรูปแบบท่ีไดกําหนด

ไว จึงมีการติดตาม ทบทวน ปรับปรุง และคาดการณผลการดําเนินงานในทุกมิติ เพ่ือใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ

และยั่งยืน ตลอดจนจัดใหมีการประชุมกับฝายบริหารกรรมการวิชาการทุกวันจันทร และประชุมครูเปนประจําทุก

เดือน โดยใหความสําคัญกับบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง การใหความรวมมือและใหความสําคัญกับชุมชนใน

ทองถิ่นและสังคม 

  ผูบริหารไดกําหนดนโยบายการบริหารและจัดการศึกษา และการบริหารอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาองคกรใหเปนโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลในรูปแบบการบริหารการบริหารจัดการตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) อยางมีประสิทธิผล  มีการถายทอดวิสัยทัศน

และคานิยมผานกระบวนการนําองคกร ตัวชี้วัดและเปาหมาย ลงสูผูปฏิบัติ ไดแก กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหาร

งบประมาณ แผนงานและธุรการ กลุมบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน  กลุมบริหารท่ัวไป  และทุกกลุมสาระการ

เรียนรู จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับกับกลยุทธ ท่ีโรงเรียนกําหนด  การจัดทําแผนกลยุทธ โรงเรียนผดุงปญญา 

(พ.ศ.2564-2567) โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากบุคคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ในการเสนอแนะขอมูล

ทางวิชาการและ ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของ  โดยโรงเรียนแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธขึ้น เพ่ือวิเคราะหปจจัย

สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก  ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ โรงเรียนผดุงปญญา ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ 

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหารและ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนผดุงปญญา ในการวิเคราะหขอมูลและ

ทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจเดิม  สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน สภาพแวดลอมภายนอกท่ี เปน

โอกาส  และสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  เพ่ือกําหนด วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และกลยุทธของโรงเรียน 

ตลอดจนกําหนดทิศทางและเปาประสงคเชิงกลยุทธของโรงเรียน 

2) ผลการพัฒนา  

   จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสงเสริ มให

คณะครูและนักเรียนเขารวมแขงขันทักษะ ความสามารถทุกๆดาน ผลการบริหารทําใหโรงเรียน ครู  และนักเรียน

ไดรับรางวัลตางๆ 
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2.3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1) กระบวนการพัฒนา 

            ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได ครูทําการวิเคราะหหลักสูตร โดยจัดทําบันทึกขอตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุ คคล

ระหวางครูผูสอนกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู กับรองผูอํานวยการกลุมบริหาร

วิชาการ และผูอํานวยการตามลําดับ จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ

เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจั ดการ

เรียนรูโดยใชสื่อการเรียนรู ท่ีหลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อมัลติมิเดีย มีการสราง Google Site สําหรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู และสอนออนไลนผาน Google Meet อีกท้ังใช Google classroom ชวยในการจัดการชั้นเรียน  

 โรงเรยีนจัดแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพสงเสริมใหนักเรียนสามารถคนควา สืบคนขอมูลท่ีทันสมัยอยางหลากหลาย มา

ประกอบการเรียนรู การคนควา การทํางานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ เชน หองสมุดโรงเรียน หอง Smart 

Classroom หองอาเซียน ระบบคลังความรู online  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นอกจากนี้ในทุกกลุมสาร ะการ

เรียนรูยังมีหองปฏิบัติการท่ีรองรับใหนักเรียนสามารถฝกทักษะปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิ งบวก 

เตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ทําการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเอ้ือตอการ

เรียนรู  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและหลากหลาย มีการ

ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ ครบทุกดานท้ังการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  การประเมินพฤติกรรม

นักเรียน  การประเมินความรูโดยทําการทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียน และหลังเรียน และนําผลการประเมินมา

พัฒนานักเรียน คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนโดยการสอนซอมเสริม  มอบหมายงานและการจัดทําวิจัย ในชั้น

เรียน มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดวย

เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรียน คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และนําผลการ

ประเมินดังกลาวมาปรับปรุง กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพโดยใชกระบวนการวิจัยมากขึ้นนอกจากนั้น 

ครูผูสอนยังเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบการจัดการเรียนรูของครู โดยใหนักเรียนปร ะเ มิน

ออนไลนผานการใชงาน Google Form  ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยกระบวนการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) การนิเทศชั้นเรียน และใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ของครูทุกคน ท้ังนี้เปนผลมาจากการรวมกลุมของครูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู มีการประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเก่ียวกับปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมกัน การให

คําปรึกษาเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู และการวางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับผู เรียน 

นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ กํากับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝายบริหาร สงผลใหครูมีการชวยเหลือแบงปน และสราง

วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู โดยโรงเรียนจัดใหมีชั่วโมงสําหรับจัดกิจกรรมชุมชนชุมชนแหงการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องและมีการนิเทศติดตามอยางเปนระบบ  
 

 

 



 
 

SELF – ASSESSEMENT REPORT : SAR 2564 โรงเรียนผดุงปญญา สพม.ตาก 

 

5 

ผลการพัฒนา 

   การดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหผูเรียนได

เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได โดยมีสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อมัลติมิเดีย ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย ICT การสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต ผูเรียน

สามารถคนควาหาความรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง เขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางหลากหลายท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 
 

3. ระบุจุดเดน  

3.1 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

       จุดเดนในดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนผดุงปญญาไดรับการพัฒนาอยาง

รอบดานและเต็มศักยภาพ มีความรูความสามารถท้ังดานวิชาการ  ดนตรี  กีฬา ศิลปะ  และความสามารถทางดาน

เทคโนโลยี   เปนพลเมืองดีและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาดังนี้นักเรี ยนมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา มี

ความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี

ความสามารถในการใชภาษาไทยอยางสรางสรรค และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

3.2 มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

        โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ.ใชเทคนิคบริหารแบบมีสวนรวม มี

การประชุมระดมสมองและรวมรับทราบนโยบาย รวมแกไขปญหา ตัดสินใจของคณะกรรมการหลากหลาย ดังนี้  มี

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง ประชุมภายในกลุมบริหารวิช าการ 

ประชุมกลุมของคณะครู ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูและฝายตางๆ เปนประจําสมํ่าเสมอ  การใหทุนการศึกษาท่ี

นักเรียนไดรับจากบุคลภายนอกและจากเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน แลวโรงเรียนมีการจัดหาทรัพยากร

โดยการจัดต้ังกองทุน เพ่ือนําดอกผลมาใชเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ียากจน นอกจากนี ้โรงเรียนผดุงปญญา

ไดมีการพัฒนาเสริมศักยภาพความเขมแข็งสถานศึกษาพอเพียงใหเปน "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา" ปการศึกษา 2563 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 กันยายน 

2564 

3.3 มาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

      ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด  และใหผูเรียน ฝกปฏิบัติจริง  และสามารถ 

นําไปประยุกตใชในชีวิตไดบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริม

บทบาทของผูเรียนใหมีสวนรวม และไดปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม   

นําสื่อและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบเครือขายในรู ปแบบ 

facebook fanpage , Google Classroom, Google Meet, , Google form , Microsoft Team, Kahoot, Line 

ฯลฯ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ  เชิงบวก  สงผลใหนักเรียนรักการเรียนรู และวัดผลดวย
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วิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังใชเครื่องตรวจวิเคราะหขอสอบท่ีไดมาตรฐาน สามารถนําขอมูลไปใชพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ  
 

4. จุดท่ีควรพัฒนา  

4.1 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

      โรงเรียนควรพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระฯการงานอาชีพ ระดับชั้นม.1-3 วิชา

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.1-3 และระดับชั้น ม.4-6  ใหใหเปนไปตามเปาหมายของโรงเรียน เพ่ิมจํานวนร อยละ

นักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมยกระดับผลสั มฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยเฉพาะรายวิชาสังคมศึกษา เพ่ือใหคาเฉลี่ยในการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น และพัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารและการใชภาษาอังกฤษ 
 

4.2 มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

     โรงเรียนควรสรางเครือขายความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง 

เชน สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองนักเรียน และรวมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จัดทําโครงการพัฒนา อบรมครู

ใหมีความเชี่ยวชาญในการดานเทคนิค  เทคโนโลยี  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัย เชนการ

เรียนรูแบบ Active Learning การสอน IS ปรับกลยุทธของโรงเรียนใหสอดรับกับทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานการ

พลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอยางพลิกผัน( Disruptive Innovation) ในเรื่องของ เทคโนโลยีทางการศึกษา  

จัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมงานทุกดานของโรงเรียน กําหนดผูรับผิดชอบงานสารสนเทศตามกลุมงานกลุมสาระ 

เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของใหเปนระบบสามารถนําไปใชอยางคลองตัว เปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง งานป

ตอไปไดสะดวก นําปญหา ขอเสนอแนะของคณะครูจากการประเมินภายในไปจัดทําโครงการในแผนปฏิบั ติการ

ประจําป และยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงขึ้น 
 

4.3 มาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ครูควรตระหนักและใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และคาเปาหมายตามท่ีโรงเรยีนประกาศ

ไวอยางจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลอง  และควรกําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระสําคัญ

ของบทเรียน และใหครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ  สมรรถนะสําคัญ 5 ดาน รวมท้ังคานิยม 3 

ประการ ท่ีโรงเรียนกําหนดไว เม่ือสอนจบรายวิชานั้น 
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5. แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับใหสูงขึ้น 

5.1 มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรู ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                     และตามมาตรฐานสากล 

          โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 จัดใหมีการวัดความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 5 รายวิชา

พ้ืนฐาน  

 จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในแตละระดับชั้นอยางเปนรูปธรรม

ตอเนื่อง  

 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน 

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถึไทย ตามหลักปรัชญาของ 

               เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาการใชเปนส่ือเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

5.2 มาตรฐานท่ี 2 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเขมแข็ง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสราง

เครือขายกับองคกรท่ีเก่ียวของ 

โครงการสัมพันธชุมชน (สรางเครือขายความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหมีความ 

เขมแข็ง เชน สมาคมศิษยเกา สมาคมผูปกครองนักเรียน และรวมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา) 

5.3 มาตรฐานท่ี 3 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสู

ครูมืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู Education 4.0 สงเสริมอนุรักษภูมิปญญา 

เทคโนโลยี และวัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

           2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

    จัดอบรมและพัฒนาครูดานการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือนําความรูมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

          3. โครงการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  

           4. โครงการสงเสริมการใชและพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
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สวนท่ี 2  รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

            2.1 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 

      ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนผดุงปญญา ท่ีต้ัง 151 หมูท่ี 6 ตําบล ไมงาม อําเภอ เมือง จังหวัด ตาก  สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก โทร 055-515 864 โทรสาร 055-517 829 

E-mail myphadung@hotmail.com website www.phadung.ac.th เปดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 1 

ถึง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปท่ี 6 

 1) การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษา  ประกอบดวย 
   

 ตราประจําโรงเรียน 

  

 

   

 ลักษณะรูปโล หมายถึง   เครื่องปดปองอวิชชา  และแสดงถึงเกียรติยศคุณความดี 

 กงลอ  หมายถึง   การเผยแพรความรูและความกาวหนาทางวิชาการ 

          พระพุทธรูปประจําโรงเรียน  สมเด็จพระพุทธสิขีสุขะฑายะโก  สัมมาสัมพุทธเจา 

สีประจําโรงเรียน  

   สีน้ําเงิน – ขาว 

  สีน้ําเงิน  หมายถึง  ความเขมแข็ง  ความฉลาด  ความอดทน 

  สีขาว  หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธ์ิ 

(น้ําเงิน-ขาว)  หมายถึง  ผูมีความฉลาดรอบรู  มีความเขมแข็งอดทน และน้ําใจ  สะอาดบริสุทธ์ิ 

    

    ตนไมประจําโรงเรียน  ตนทองกวาว  เปนไมยืนตน มีดอกสีแสด  

 
  

 คติพจนของโรงเรียน   

 อสาธุ สาธุนา ชิเน  หมายถึง  พึงชนะความชั่ว   ดวยความดี  

             

  

 

  

mailto:myphadung@hotmail.com
http://www.phadung.ac.th/
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 ปรัชญาการศึกษา  

 ใฝเรียนใฝรู เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมเดน เนนสิ่งแวดลอม 

         

 วิสัยทัศน (Vision) 

   โรงเรียนผดุงปญญามุงม่ันจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ตามแนวทางมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน

ของความเปนไทย 

              

 พันธกิจ (Mission)       

1. สงเสริมใหผู เรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะทางวิชาการ สามารถใชเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา

ความรูความสามารถอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

2. สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดํารงชีวิต

แบบวิถีไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะชีวิตและอยูในสังคม

โลกอยางมีความสุข  

3. สงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  ใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและมีความ

ปลอดภัย และเสริมสรางความตระหนักในการอนุรักษพันธุกรรมพืชโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีความเขมแข็ง  ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสรางภาคี

เครือขายกับองคกรท่ีเก่ียวของ  

  

 เอกลักษณ/อัตลักษณ   

 มารยาทดี  มีจิตอาสา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SELF – ASSESSEMENT REPORT : SAR 2564 โรงเรียนผดุงปญญา สพม.ตาก 

 

10 

 

 

 

โรงเรียนผดุงปญญา  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตา ก  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังอยูเลขท่ี 151 หมู 6  ถนนพหลโยธิน ตําบล

ไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีเนื้อท่ี 42 ไร  98 ตารางวา เปดสอนระดับมัธยมศึกษา เปนโรงเรียนท่ีจัดการเรียน

การสอนแบบสหศึกษา นักเรียนไป-กลับ ในปการศึกษา 2563 หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน รวม 20 หองเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 26 หองเรียน  รวมท้ังสิ้น 46 หองเรียน จํานวนนักเรียน  1,641  คน 

      มีอาณาเขต ดังนี้ 

       ทิศเหนือ   ติดตอกับ  บานเรือนของชุมชนตําบลไมงาม  

       ทิศใต    ติดตอกับ  เขตพ้ืนท่ีของ คายวชิรปราการจังหวัดทหารบกตาก 

       ทิศตะวันออก   ติดตอกับ ถนนพหลโยธิน 

        ทิศตะวันตก  ติดตอกับบานเรือนของชุมชนตําบลไมงาม  และเขตพ้ืนท่ีคายวชิรปราการ 

        จังหวัดทหารบกตาก 

 

 
 

 

 

 

ท่ีต้ังของโรงเรียนผดุงปญญา 
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2) ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

    1. จํานวนบุคลากร 

บุคลากร ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 
ครูอัตราจาง อ่ืน ๆ รวม 

ปการศึกษา 

2564 4 73 2 13 

ลูกจางประจํา 3 

ลูกจางชั่วคราว(สํานักงาน) 9 

ลูกจางชั่วคราว(คนงาน) 11 

115 

     

ครูประจําการ ( ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ) 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 

อายุ 

ราชก

าร 

ตําแหนง/

วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ชม. 

ท่ีพัฒนา/ป 

1 นายสนั่น    วงษดี 52 29   คศ. 3 กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
- 54 คร้ัง/223ชม. 

2 น.ส.กัลยา   ไขมุขเลิศฤทธ์ิ 56 31  คศ. 3 
ป.

บัณฑิต 
บริหาร

การศึกษา 
- 32 คร้ัง/185ชม. 

3 วาท่ีรอยตรีวิโรจน  ศรีสุข 59 35 คศ. 3 กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
- 15 คร้ัง/110ชม. 

4 นางนิตยา   รัตนหิรัญกาญจน 43 15 คศ.3 กศ.ม. 
บริหาร

การศึกษา 
- 26 คร้ัง/159ชม. 

1 นางกาญจนา   ประสาทศิลป 49 27  คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.1,ม.4 23 คร้ัง/212ชม. 

2 นางรัชนี         สวยสม 52 30  คศ.3 
กศ.บ. 

กศ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหาร กศ. 
ภาษาไทย 1/ม.5 10 คร้ัง/110ชม. 

3 นางสาววีรยา   วิโยธา 47 21  คศ.3 
กศ.บ. 

ศศ.ม. 

ภาษาไทย 

หลักสูตรฯ 
ภาษาไทย/ม.3 17 คร้ัง/128ชม. 

4 นางพรสนอง   ทิมเสน 58 35 คศ.3 กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.2/ม.4/ม.6 10 คร้ัง/106ชม. 

5 นางสุภาสินี    สอนแกว 46 23 คศ.2 ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.2,ม.5 12 คร้ัง/126ชม. 

6 นางสาวเกศรินทร ปญญาเหมือง 31 8 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.5/ม.6 10 คร้ัง/106ชม. 

7 นางสาวจิรวดี  วงศนาสัก 31 3 คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ม.4/ม.5 10 คร้ัง/106ชม. 

8 นางรพิชา       มัตนามะ 42 15 คศ.3 
ศศ.บ. 

กศ.ม. 

บรรณารักษ

ศาสตร 
บริหาร กศ. 

หองสมุดเพ่ือการศึกษา

คนควา/ม.1 

ม.4 IS ม.2 ม.5 

การพูดอยางมืออาชีพ ม.5 

12 คร้ัง/146ชม. 

9 นางสาวสุรียพร   เจ็ดกริช 39 15 คศ.2 ศษ.ม. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร/ม.5 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติมม.5 

พสวท.ม.6 
14 คร้ัง/152ชม. 

10 นางศิริกุล      กาวินํา 56 31 คศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน/ม.2 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม/ม.2 
11 คร้ัง/104ชม. 
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ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 

อายุ 

ราชก

าร 

ตําแหนง/

วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ชม. 

ท่ีพัฒนา/ป 

11 นางสาวพิชญาภรณ    ฮวบนอย 27 2 ครูผูชวย ศศ.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน/ม.4 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม/ม.4 
17 คร้ัง/174ชม. 

12 นางเสาวนีย    บุญทอ 49 25 คศ.3 
วท.บ. 

กศ.ม. 

สถิติ

ประยุกต 

บริหาร กศ. 

คณิตศาสตร ม.3 11 คร้ัง/110ชม. 

13 นางสาวอัญมณี   แสนพรม 29 2 ครูผูชวย วม.ม.. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตรพ้ืนฐาน/ม.5 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ม.5 
16 คร้ัง/163ชม. 

14 นายอาทิตย       ถวิลชาวดอย 36 2 ครูผูชวย ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตรเพ่ิมเติม/ม.2 12 คร้ัง/136ชม. 

15 นางสาวนิศารัตน   ผัดตุน 30 2 ครูผูชวย วท.บ คณิตศาสตร คณิตศาสตรพ้ืนฐาน/ม.1 13 คร้ัง/121ชม. 

16 นายธวัชชัย         สนคง 37 13 คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร/ม.6 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม/ม.6 
10 คร้ัง/103ชม. 

17 นางสาวณัฐนรี      คันทะมูล 30 7 คศ.1 
ศษ.บ. 

กศ.ม. 

คณิตศาสตร 

บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาสตร 6/ม.6 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม/ม.5 
12 คร้ัง/129ชม. 

18 นางเอ้ืออรุณ        สิทธิวงศ 30 6 คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร 

คณิตศาสตร ม.1 

คณิตฯ/คณิตศาสตร

เพ่ิมเติม/ม.5 
9 คร้ัง/88ชม. 

19 นางสาวหทัยชนก   เทียนทอง 38 6 คศ.1 กษ.ม. คณิตศาสตร 
คณิตศาสตร ม.4 

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม ม.6 
15 คร้ัง/137ชม. 

20 นางสาวนันทวัน     บุญลือ 28 5 คศ.1 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.4 

อังกฤษอาน เขียน ม.5 
19 คร้ัง/159ชม. 

21 นางวันทนา   หมวดเมือง 60 37 คศ.3 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษอาน เขียน 

ม.5 

10 คร้ัง/90ชม. 

22 นางพัชนีย    วิจารณพล 55 30 คศ.2 ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.5,ม.6 12 คร้ัง/149ชม. 

23 นางกรุณา     เมืองแกว 56 34 คศ.2 ศศ.บ. 
ภาษาและ 

วรรณคดี

อังกฤษ 

ภาษาอังกฤษฟงพูด ม.5 

ภาษาอังกฤษอาน เขียน 

ม.6 

29 คร้ัง/83ชม. 

24 นางสาวสุชาดา   มาลีแกว 38 12 คศ.2 
ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

บริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ม.5 
ภาษาอังกฤษรอบรู ม.6 

11 คร้ัง/101ชม. 

25 นางภักดี  ดานพิทักษกูล 61 39 คศ.3 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษอาน เขียน/

ม.4 

ภาษาอังกฤษฟง พูด/ม.6 

6 คร้ัง/25ชม. 

26 นางสาวภัคภร   ประภารัตน 54 30 คศ.3 
กศ.บ. 

กศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

บริหาร

การศึกษา 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน/ม.1,

ม.4 
29 คร้ัง/104ชม. 

27 นางสาวพิมปภา  รัตนารมย 56 33 คศ.2 กศ.ม. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.3/ม.6 17 คร้ัง/135ชม. 

28 นางสาวธกานต   สมหมาย 26 2 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.1/ม.3 

ภาษาอังกฤษอานเขียน 

ม.2 

15 คร้ัง/120ชม. 
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ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 

อายุ 

ราชก

าร 

ตําแหนง/

วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ชม. 

ท่ีพัฒนา/ป 

29 นางสาวดวงนภา   หมอโปะกู 28 2 ครูผูชวย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ม.2 

ภาษาอังกฤษอานเขียน 

ม.6 

21 คร้ัง/106ชม. 

30 นางสาวรัตนา    โอบออม 43 16 คศ.3 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ม.4 

ภาษาอังกฤษรอบรู ม.4 
12 คร้ัง/107ชม. 

31 นางโศภิต  คริเสถียร 38 7 คศ.1 ศศ.บ. พมาศึกษา 

ภาษาเมียนมารเบื้องตน 

ม.1 

ภาษาเมียนมาร ม.4/ม.5 

12 คร้ัง/155ชม. 

32 นางทัศวรรณ      บุญเทพ 36 1 ครูผูชวย ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1 ม.3 ม.6 23 คร้ัง/92ชม. 

33 นายสมบูรณ       แซยาง 35 7 คศ.1 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ม.1 ม.2 ม.5 12 คร้ัง/155ชม. 

34 นางสาวกนกวรรณ    ศิริพล 44 18 คศ.1 ศษ.บ. 
ภาษาอังกฤ

ษ 

ภาษาอังกฤษ ม.2  

ภาษาอังกฤษอานเขียน 

ม.3/ม.4 

10 คร้ัง/105ชม. 

35 นางธิดา    ปนพาน 58 36 คศ.2 คบ. นาฏศิลป ศิลปะ/ม.6 13 คร้ัง/95ชม. 

36 นางวัชรี    เอ่ียมนุย 54 28 คศ.2 คบ. นาฏศิลป ศิลปะ/ม.2, ม.3 15 คร้ัง/105ชม. 

37 นางสาวณัฐณิชา   ดีสลิด 27 3 คศ.1 ค.บ. ศิลปศึกษา 
ศิลปะ/ม.1 

ศิลปะ/ม.3 
14 คร้ัง/114ชม. 

38 นายทศพร    กล่ินหอม 35 1 ครูผูชวย ศศ.บ. ดนตรีไทย 
ดนตรีและนาฏศิลป ม.1 

ดนตรีไทย ม.5/ม.6 
10 คร้ัง/95ชม. 

39 นางธัญญาพร   เกตุดวง 51 27 คศ.3 คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.1 11 คร้ัง/105ชม. 

40 นางบังอร       บุญคง 60 27 คศ.3 กศ.บ. สังคม

ศึกษา 

สังคมศึกษา/ม.3 10 คร้ัง/85ชม. 

41 นายพีรพัฒน   พรมพล 46 10 คศ.3 
คบ. 

รม. 
สังคมศึกษา 

สหวิทยาการฯ 

 

ประวัติศาสตร/ม.3,

ม.5 

 

11 คร้ัง/110ชม. 

42 นางสาวปรานี  อินทฉิม 48 22 คศ.2 คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา เพ่ิมเติม/

ม.4 

10 คร้ัง/93ชม. 

43 นางกมลพร  เช้ือทอง 59 33 คศ.3 ศศ.บ. 
บานและ

ชุมชน 

สังคมศึกษา/ม.5 

ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ

โลก/ม.5 

11 คร้ัง/82ชม. 

44 นางวันวิสา  กล่ินหอม 35 9 คศ.2 ศศ.ม. พัฒนาสังคม สังคมศึกษา/ม.6 12 คร้ัง/95ชม. 

45 นางล่ันทม  ทองชุม 53 26 คศ.2 ศศ.บ. ประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตร/ม.1,

ม.4 
ประวัติสังคมและ

วัฒนธรรม /ม.4 

10 คร้ัง/82ชม. 
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ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 

อายุ 

ราชก

าร 

ตําแหนง/

วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ชม. 

ท่ีพัฒนา/ป 

46 นายดุสิต    กันแกว 48 23  คศ.2 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ม.4,ม.5 11 คร้ัง/110ชม. 

47 นายวิทยา   กาทอง 56 25 คศ.2 กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา /ม.6 13 คร้ัง/112ชม. 

48 นางกมลทิพย  วงษนายะ 57 37 คศ.2 กศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา /ม.2,ม.4 10 คร้ัง/95ชม. 

49 วาท่ีรอยตรีพงศธร   ประเพชร 56 32 คศ.3 กศ.บ. เคมี เคมี /ม.6 10 คร้ัง/89ชม. 

50 นางสมปอง  ภูยางโทน 55 31 คศ.2 วทบ. ฟสิกส ฟสิกส /ม.4 ควอ./ม.5 15 คร้ัง/120ชม. 

51 นางมณฑิรา บุษยะบุตร 49 26 คศ.2 กษ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา /ม.4 13 คร้ัง/129ชม. 

52 นายจักรพันธ  พลพัฒน 30 5 คศ.1 กศ.บ. ฟสิกส 

ฟสิกส/ม.5 

โลกและดาราศาสตร / 

ม.5 

10 คร้ัง/90ชม. 

53 นางสาวภคพร  แสงปญญา 34 3 ครูผูชวย วท.บ. ชีววิทยา วิทย ม. 2/ชีววิทยา/

ม.5 

11 คร้ัง/112ชม. 

54 นางบรรจงรักษ  กันแกว 50 27 คศ.3 กศ.ม. ชีววิทยา 

วิทยาศาสตรชีวภาพ / 

ม.4  

ระเบียบวิธีวิจัย /ม.5 

20 คร้ัง/247ชม. 

55 นางกาญจนา    กาทอง 47 23 คศ.3 ค.บ. ฟสิกส ฟสิกส/ม.6 55 คร้ัง/249ชม. 

56 วาท่ีรอยตรีสุรพล วงศกระจาง 52 27 คศ.2 
ค.บ. 

กศ.ม. 

เคมี 

บริหาร กศ. 
โลกและอวกาศ/ ม.6 10 คร้ัง/105ชม. 

57 นางสาวรัตนา  ฟูมั่น 35 11 คศ.2 
วท.บ 

ศศ.ม. 

เคมี 

บริหาร กศ. 

เคมี ม.4  
การศึกษาและคนควา

อิสระ/ ม.5 
14 คร้ัง/102ชม. 

58 นางสาววาสนา เกษกรณ 37 8 คศ.2 
วท.บ. 

กศ.ม. 

เคมี 

บริหาร กศ. 

เคมี /ม.5 

วิทยาศาสตร /ม.1 
10 คร้ัง/107ชม. 

59 นางสาวมยุรา  รัญจวน 28 2 ครูผูชวย ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร/ม.1 11 คร้ัง/114ชม. 

60 นางสาวทัศนีย ศรีชัยมงคล 38 9 คศ.2 
วท.บ. 

กศ.ม. 

ฟสิกส 

บริหาร กศ. 

โลกดาราศาสตรและอวกาศ 

/ม.4 
โลกดาราศาสตรและอวกาศ 

/ม.6 

15 คร้ัง/120ชม. 

61 นางสาวอรทัย  ประดับศรี 34 1 ครูผูชวย วท.บ. 
เคมี

ประยุกต 

วิทยาศาสตร /ม.2 

วิทยาศาสตรกายภาพ 

1 /ม.5 

10 คร้ัง/113ชม. 

62 นางมาลินี  สุยะวงศ 58 33 คศ.2 กศ.บ. ชีววิทยา 
พันธุศาสตร / ม.3 

ชีววิทยา /ม.6 
10 คร้ัง/97ชม. 

63 นางปยฉัตร คนชม 42 17  คศ.2 ศศ.บ. วิทยาศาสต

ร 
วิทยาศาสตร /ม.2  14 คร้ัง/149ชม. 

64 นางสาวเบญจวรรณ   วงษกลม 38 6 คศ.1 
ค.บ. 

กศ.ม. 
วิทยฯทั่วไป 

บริหาร กศ. 
วิทยาศาสตร /ม.3 10 คร้ัง/111ชม. 
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ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 

อายุ 

ราชก

าร 

ตําแหนง/

วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จํานวนคร้ัง/ชม. 

ท่ีพัฒนา/ป 

65 นายศรัญู  นิลนิยม 34 8 คศ.2 
วท.บ. 

กศ.ม. 

วิทยาการ

คอม 

บริหาร กศ. 

วิทยาการคํานวณและ 

การออกแบบ/ม.4,ม.5 
29 คร้ัง/192ชม. 

66 นายวาณิช   แกวเลิศ 44 15 คศ.3 
ศศ.บ. 

ศศ.ม. 

คอมพิวเตอ

ร 

รัฐศาสตร 

การเขียนโปรแกรม

เบื้องตน /ม.4 

โปรแกรมภาษาซี /ม.5 

โครงงาน

คอมพิวเตอร/ ม.6 

15 คร้ัง/155ชม. 

67 นางสาวอําภา  หลอหลอม 27 2 ครูผูชวย กศ.บ. 
เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

ฯ 

วิทยาการคํานวณ/แอนนิ

เมช่ัน/ม.1 

เสริมทักษะเทคโนโลยี 

/ม.1 

13คร้ัง/139ชม. 

68 นางสาวสมหญิง  บุษดี 34 9 คศ.2 
วท.บก

ศ.ม. 

วิทยาการ

คอม 

บริหาร กศ. 

วิทยาการคํานวณ, 

ออกแบบผลิตภัณฑ / ม.2 
14 คร้ัง/122ชม. 

69 นางอรวรรณนุช     โอดแกว 60 39 คศ.3 ศศ.บ. การบัญชี 
งานบาน/ม.2 

การงานอาชีพ/ม.1,ม.5 
5 คร้ัง/22ชม. 

70 นางอุษา     กมุธากรณ 60 34 คศ.3 บธ.บ การบัญชี บัญชีพ้ืนฐาน/ม.5 18 คร้ัง/128ชม. 

71 
นางสาวธัญพิมล    จุมอูป 

27 1 
ครูผูชวย ค.บ. 

คหกรรม

ศาสตร 

การงานอาชีพ/ม.1 ธุรกิจ

อาหารม.3 12 คร้ัง/85ชม. 

72 นางสาวเนตรนภา  สายเสือ 38 10 คศ.3 
วท.บ. 

กศ.ม. 
พืชศาสตร 

บริหาร กศ. 
การงานอาชีพ/ม.3,ม.4 17 คร้ัง/163ชม. 

73 นางสาวศรีเดือน  อินอยู 56 26 
ครู/

คศ.3 
กศ.ม. 

จิตวิทยา 

แนะแนว 

แนะแนว/ 

ม.1,3,4 
22 คร้ัง/115ชม. 

 

จํานวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก                              76   คน คิดเปนรอยละ  98.70 

จํานวนครูท่ีสอนตรงความถนัด                             1   คน คิดเปนรอยละ   1.30 

 

 

พนักงานราชการ (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564) 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบการณ

การสอน (ป) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

1 นางกิตติมา    บุญเรือง 54 16  ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา /ม.2 สพม.ตาก 

2 นายจิรวัฒน    นาควิจิตร 38 12  ค.บ. ดนตรีศึกษา ปฏิบัติดนตรีสากล /ม.4,ม.5,ม.6 สพม.ตาก 
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ครูอัตราจาง (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564) 

ท่ี ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบการณ

การสอน (ป) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

1 นางสาวสายทอง   แซวาง 27 3 ค.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน /ม.1,ม.4 บกศ. 

2 
นางสาวรัชนก   อยูเลิศลบ 

25 2 ศศ.บ 
ภาษา

ฝร่ังเศส 
ภาษาฝร่ังเศส ม.4,ม.5,ม.6 บกศ. 

3 
Mr.Ervin Jerome Alvarez 

Lalusin 
30 2 B.Ed. English  English Conversation/ม.3,ม.4 บกศ. 

4 Miss Stephanie Elizabeth 

Bilyk 
32 1  English English Conversation/ม.1,2,5 บกศ. 

5 นายสิทธิชัย   เท่ียงเอม 27 3 ศศ.บ พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา /ม.2,3,5 บกศ. 

6 นางสาวปรียานุช  สาลี 25 1 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร/ม.2,ม.5 บกศ. 

7 นายปยพัทธ    แหกาวี 26 2 ศษ.ม. 
คณิตศาสตร

ฯ 
คณิตศาสตร/ม.3 ม.6 บกศ. 

8 นายศรัณยณชัย    กลองเสียง 30 1 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตรพ้ืนฐาน,เพ่ิมเติม/ม.4 บกศ. 

9 นางสาววิชุดา    ดวงเพชร 26 2 ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา/ม.1,3,4,5 บกศ. 

10 นายธนพัฒน    ภูดวง 30 1 ศษ.บ. นาฏศิลป นาฏศิลป ม.1 บกศ. 

11 นางสาวศิสุดา     นวลอาย 27 1 ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ม.3 4 6 บกศ. 

12 นางสาวนวพรรณ     ประชัน 25 2 ค.บ. คอมพิวเตอร วิทยาการคํานวณ ม.3 บกศ. 

13 นางสาวธัญญา   ปนสังข 30 2 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาม.1ประวัติศาสตรม.2 บกศ. 

 

   2. วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ระดับ จํานวน (คน) 

มัธยมศึกษา 10 

ปวช. - 

ปวส. 2 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 

ปริญญาตร ี 61 

ปริญญาโท 34 

ปริญญาเอก - 
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3. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จํานวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแตละสาขาวิชา(ชม./สัปดาห) 

1. บริหารการศึกษา 4 - 

2. คณิตศาสตร 14 22.86 

3. วิทยาศาสตร 21 23.71 

4. ภาษาไทย 8 24.12 

5. ภาษาอังกฤษ 11 22.07 

6. สังคมศึกษา 9 22.11 

7. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4 22.25 

8. ศิลปะ 6 24.29 

9. สุขศึกษา 5 24.40 

9. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       2 25 

                   รวม 84 210.81/23.42 
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 4) ขอมูลนักเรียน  

       1. จาํนวนนักเรียนในปการศึกษา 2564 รวม    1,725   คน (ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2564) 

       2. จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังสิ้น     1,725     คน  จําแนกตามระดับชั้นท่ีเปดสอน  

ระดับชั้นเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 

ชาย หญิง ตอหอง 

ม.1 8 142 137 279 ม.1 

ม.2 7 126 151 277 ม.2 

ม.3 7 96 141 237 ม.3 

ม.4 10 123 198 321 ม.4 

ม.5 9 106 169 275 ม.5 

ม.6 9 92 244 336 ม.6 

รวมท้ังหมด 50 685 1040 1,725 รวมท้ังหมด 

แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ปการศึกษา 2562-2564 

ระดับชั้น/  

ปการศึกษา 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

2562 236 229 183 373 243 206 

2563 281 241 226 298 360 235 

2564 279 277 237 321 275 336 
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5) ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา    

 
 

 

 

 

จํานวน 

นร.

ท้ังหมด 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรฯ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชพี ภาษาอังกฤษ 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

นร.ท่ีไดระดับ 

2.5 ขึ้นไป 

ชั้น จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ม.1 420 76.36 384 69.82 293 53.27 376 68.36 462 84.00 390 70.91 395 71.82 318 57.82 

ม.2 420 75.40 403 72.35 421 75.58 347 62.30 420 75.40 380 68.22 390 70.02 314 56.37 

ม.3 290 61.97 391 83.55 327 69.87 240 51.28 346 73.93 349 74.97 341 71.34 287 61.32 

ม.4 423 65.89 487 75.98 257 80.06 411 64.02 537 83.64 502 78.19 251 77.95 431 67.13 

ม.5 472 86.76 440 80.88 419 77.02 438 80.51 499 91.73 486 86.03 262 96.23 334 61.40 

ม.6 541 80.51 571 84.97 288 85.71 502 74.7 583 86.76 588 87.5 306 91.07 508 75.60 

รวม 2,566 74.48 2,676 77.93 1,887 69.69 2,314 66.86 2,847 82.58 2,669 76.76 1,945 79.74 2,192 63.27 

 

 

แผนภูมิแสดงรอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  ปการศึกษา 2564  

 

 
  

 

76.36
69.82

53.27

68.36

84

70.91 71.82

57.82

75.4 72.35
75.58

62.3

75.4

68.22
70.02

56.37
61.97

83.55

69.87

51.28

73.93 74.57
71.34

61.32
65.89

75.98
80.06

64.02

83.64
78.19 77.95

67.13

86.76
80.88

77.02

80.51
91.73

86.03

96.23

61.4

80.51
84.97 85.71

74.7

86.76 87.5
91.07

75.6

0

20

40

60

80

100

120

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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ไป 

้ ่      
 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 2.5 ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2564 
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จากแผนภูมิ ในปการศึกษา 2564 พบวา รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีไดระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูง

กวาเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด ไดแก ทุกกลุมสาระการเรียนรู คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาตางประเทศ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2564 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.36 21.99 30.24 27.02 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.37 22.44 29.86 28.23 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 52.13 24.75 31.67 30.79 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

                                                

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

ประจําปการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
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 จากแผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน วิชาภาษาไทย สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด แตตํ่ากวา

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนน

เฉลี่ยสังกัดสพฐ.และคะแนน เฉล่ี ยร ะดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร สูงกวาคะแนน เฉ ล่ีย ร ะดับจั งห วัด  

แตตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยร ะดับ

จังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 49.2 23.6 31.31 37.83 24.79 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 45.96 19.21 27.63 35.42 22.92 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ท้ังหมด 47.74 21.83 29.04 37.45 25.83 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.4 21.28 28.65 36.87 25.56 

                                                

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

ประจําปการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
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 จากแผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน วิชาภาษาไทย สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย

สังกัดสพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด

สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 

และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนน

เฉลี่ยสังกัดสพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด แตตํ่ากวา

คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
     

  2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปการศึกษา 2562-2563  
 

 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจําปการศึกษา 2563-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ระดับ/รายวิชา ม.3 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
รอยละของผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย 55.53 50.36 -5.17 

คณิตศาสตร 24.10 21.99 -2.11 

วิทยาศาสตร 29.72 30.24 +0.52 

ภาษาอังกฤษ 32.00 27.02 -4.98 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

ประจําปการศึกษา 2563-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564



 
 

SELF – ASSESSEMENT REPORT : SAR 2564 โรงเรียนผดุงปญญา สพม.ตาก 

 

23 

 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปการศึกษา 

2563-2564 ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ท่ี  3 ป ก า ร ศึ ก ษ า  2564 ค ะ แ น น วิ ท ย า ศ า ส ต ร  สู ง ก ว า 

ปการศึกษา 2563  คะแนนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษวิชา ปการศึกษา 2564 ตํ่ากวา 

ปการศึกษา 2563 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ประจําปการศึกษา 2563-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ม.6 ปการศึกษา 2563 ปการศึกษา 2564 
รอยละของผลตาง 

ระหวางปการศึกษา 

ภาษาไทย 41.27 49.2 +7.93 

คณิตศาสตร 22.82 23.6 +0.78 

วิทยาศาสตร 31.30 31.31 +0.10 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.19 37.83 +3.64 

ภาษาอังกฤษ 25.35 24.79 -0.56 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 

ประจําปการศึกษา 2563-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากแผนภูมิการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ประจําปการศึกษา 

2563-2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 คะแนนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตรวิทยาศาสตร สังคม
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ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกวาปการศึกษา 2563 คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2564 ตํ่ากวาป

การศึกษา 2563 

 

           6) ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

6.1. โรงเรียนผดุงปญญา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ต้ังอยูท่ี 151 หมู 6 ตําบลไม

งาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก อยูในเขตเทศบาลเมืองตาก สภาพชุมชนโดยรอบของโรงเรียนติดตอกับคาย วชิรปราการ 

จังหวัดทหารบกตาก ชุมชนบานไมงาม ถนนพหลโยธิน ประชากรสวนใหญมีอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม ทํานา 

ทําไร ทําสวนปลูกพืชผักผลไม อาชีพรองลงมา คือ รับจาง คาขาย ศาสนาท่ีนับถือสวนใหญ ศาสนาพุทธ วัฒนธรรม/

ประเพณีของเมืองตากท่ีรูจักท่ัวไป คือ งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง 

 6.2. นักเรียนสวนใหญ อาศัยอยูตางอําเภอ ตองเดินทางระยะทางไกลมาโรงเรียน บางคนตองมาอาศัยอยู

หอพักของโรงเรียน อาชีพของผูปกครอง อาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร ทําสวนปลูกพืชผักผลไม อาชีพรองลงมา คือ 

รับจาง คาขาย ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง สวนใหญฐานะยากจน 

ขอมูลการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

                1) การใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 

จํานวนนักเรียนท่ีใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ปการศึกษา 2563 

         1) หองสมุดกาญจนาภิเษกโรงเรียนผดุงปญญา ขนาด 160 ตารางเมตร จํานวนหนังสือในหองสมุด 

14,869 เลม การสืบคนหนังสือและการยืม-คืน ใชระบบ เขียนบันทึก จํานวนนักเรียนท่ีใชหองสมุดในปการศึกษาท่ี

รายงานคิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนท้ังหมด 

สรุปสถิติจํานวนผูเขาใชหองสมุด โรงเรียนผดุงปญญา ประจําปการศึกษา 2564 

 จํานวนนักเรียนเขาใชบริการหองสมุด ประจําปการศึกษา 2564 จาํนวน 29,014 ครั้ง   

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหตองเวนระยะหาง และนักเรียนจะอยูประจําหองของตนเอง   

               รวมท้ัง มีการยายตําแหนงท่ีต้ังหองสมุด ทําใหสถิติการเขาใชหองสมุดลดนอยลง 

2) หองปฏิบัติการ 

 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  จาํนวน 7 หอง 

 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จาํนวน 3 หอง 

 หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ จาํนวน 1 หอง 

 หองปฏิบัติการดนตรีไทย  จาํนวน 1 หอง 

 หองปฏิบัติการดนตรีสากล จาํนวน 1 หอง 

 หองปฏิบัติการนาฏศิลป/ศิลปะ จาํนวน 2 หอง 

 หองปฏิบัติการคหกรรม  จาํนวน 4 หอง 

 3) คอมพิวเตอร จาํนวน ........149............ เครื่อง 

  ใชเพ่ือการเรียนการสอนและเพ่ือสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต .......125............ เครื่อง 

  ใชเพ่ือการบริหารจัดการ ……24…..………. เครื่อง 
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 4) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
สถิติการใชจํานวน

ครั้ง/ป 

1. หองสมุดกาญจนาภิเษกโรงเรียนผดุงปญญา 29,014 

2. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร     1,137 

3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2,525 

4. หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ 1,133 

5. หองปฏิบัติการดนตรีไทย/ดนตรีสากล 1,750 

6. หองปฏิบัติการนาฏศิลป/ศิลปะ 1,460 

7. หองปฏิบัติการคหกรรม 626 

8. หองศูนยภาษาไทย 448 

9. หองศูนยคณิตศาสตร 423 

10. หองแนะแนว 1,960 

11. ศูนยสุขศึกษาพลศึกษา 2,642 

12. แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

      12.1. ฐานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั้งยืน 1,735 

      12.2. ฐานครอบครัวพอเพียง 226 

      12.3. ฐานเลื่องลือผามัดยอม 147 

      12.4. ฐานมหัศจรรยทองฟา 128 

      12.5. ฐานเกษตรพอเพียง 1,345 

      12.6. ฐานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 1,725 

      12.7. ฐาน Zero Waste 964 

      12.8. ฐานจริยธรรมนําพาคุณธรรมนําใจ 1,120 

13.ปายนิเทศตางๆ ภายในโรงเรียน 357 
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3) แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน สถิติการใชจํานวนครั้ง/ป 

1. หองสมุดประชาชน 135 

2. ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน  112 

3. ตรอกบานจีน 19 

4. หมวดดุริยางค จังหวัดทหารบก 15 

5. สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 65 

6. สนามฟุตซอลการอาชีพบานตาก 12 

7. สนามฟุตบอลเจ็ดคนหญาเทียม อ. แมสอด 14 

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 27 

9. วัด 2,139 

10.ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย วัดโคกพลู   15 

11. วิทยาลัยเทคนิคตาก 17 

12. โครงการเรียนรูตามรอยพระเจาตาก 

        ณ ศาลหลักเมืองเกา 

        ณ ศาลหลักสี่มหาราช 

        ณ วัดนารายณ 

        ณ วัดดอยขอยเขาแกว 

       ณ ศาลพระเจาตากสินมหาราช 

129 

13. วิทยาลัยนอรทเทิรน 5 

14. การไฟฟาการผลิตเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 29 

15. ศูนยฝกอาชีพวิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก 12 

16. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก 9 

17. มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 15 

18 นางกัลยา ชาญฟน กลุมแมบานชุมชน หมูท่ี 10 บานเขาคันทอง  

     ต.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก 
5 

19. มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 5 

20. สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 14 ตาก 8 
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มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

 1.กระบวนการพัฒนา 

  1.1  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

  โรงเรียนผดุงปญญา  มุงเนนการพัฒนาผู เรียนใหมีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ของ

โรงเรียนท่ีวางไว โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ นําไปสูแผนการปฏิบัติงาน โครงการตามแผน ท้ังนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรให

มีความยืดหยุน เหมาะสมกับผูเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางหลากหลาย และสอดคลองกับหลักสูตรโรง เรียน

มาตรฐานสากล  นอกจากนี้ครูยังใชกระบวนการพัฒนาผู เรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม

ศักยภาพของผู เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเหมาะสม โดย

ครูผูสอนทุกกลุมสาระใชรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบ Active  Learning ซ่ึงเปน

กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผู เรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนรูผานการปฏิบัติท่ี

หลากหลาย  การใชทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร การสอนโดยใชปญหา

เปนฐาน แบบสืบเสาะ แบบ STEM Education เปนตน 

  นอกจากนี้ โรงเรียนยังมุงพัฒนาครูทุกคนใหมีคุณลักษณะของครูในศตวรรษท่ี 21 ไดแก  ความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมีการแสวงหาความรู และสามารถถายทอดความรูผาน

สื่อเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาแหลงเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอก  แหลงสืบคนขอมูลแบบออนไลนเพ่ือใหผู เรียนไดคนควาเพ่ิมเติม มีการวัดผลประเมินผลตาม

สภาพจริงดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถ ในการอาน การเขียน การ

สื่อสาร การคิดคํานวณ มีความสามารถในการวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีตองานอาชีพ รวมท้ังการมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

  โรงเรียนนําโครงการ/กิจกรรมมาใชพัฒนาผู เรียนในดานการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการดานการอาน 

การเขียนและการสื่อสารทางภาษาไทย เชน กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมวันสุนทรภู กิจกรรมอานคลอง  เขียน

คลอง  กิจกรรมนักประชาสัมพันธรุนเยาว   กิจกรรมดีเจนอย เปนตน การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารดาน

ภาษา เชน อังกฤษ จีน  พมา และฝรั่งเศส ในชั่วโมงกิจกรรมการเรียนการสอนและสนับสนุนผูเรียนเขารวมกิจกรรม/

โครงการ ท้ังภายนอกและภายในโรงเรียน เชน กิจกรรม “ TAK  ME MORE” , กิจกรรม“เสวนาภูมิปญญาท่ีแตกตาง 

วันตรุษจีนในชุมชนของฉัน” , กิจกรรม “โครงการสืบสานวัฒนธรรมเมียนมา” , กิจกรรมวันคริสตมาส , กิจกรรมวัน

ตรุษจีน เปนตน ท้ังนี้โรงเรียนยังไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยการเรียนรูภาษาจีน การพัฒนาความสามารถในการคิด

คํานวณ โรงเรียนไดพัฒนาโดยกําหนดในรายวิชาทุกระดับชั้น สนับสนุนผูเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร และแขงขันทักษะทางคณิตศาสตร และยังสงเสริมนักเรียนเขารวม

โครงการประเมินความสามารถ ตามแนว PISA ดานการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพ่ือนําผลมาพัฒนา

คุณภาพผูเรียน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะทางวิชาชีพ ผานการฝกปฏิบัติกิจกรรมอาหาร

วาง(หอมรัญจวน)  กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม  ตลาดนัดวัฒนธรรม  กิจกรรมผดุงปญญานิทรรศ เปนตน  
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  นอกจากนี้โรงเรียนยังใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนเขารวมและสรางสรรคผลงาน

ดานการใชเทคโนโลยีและดานดนตรีศิลปะ เชน  การประกวดสื่อ “Healthy  Digital  Family”(เสพสื่อ ใชสติ มี

สไตล ใหสตรอง”  การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวขอ “อาชีพสุด Cool” การประกวดคลิป “รีวิวของดีประจําจังหวัด” 

การประกวดภาพยนตรสั้น  การประกวดวาดภาพในโอกาสตาง ๆ และรวมแขงขันทักษะทางดนตรีอยางสมํ่าเสมอ  

   

1.2 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

 โรงเรียนผดุงปญญา ดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากําหนด มีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย  โดยเนนการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ผานการเขารวมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก เชน กิจกรรมรณรงคปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม   กิจกรรมวาเลนไทน  วาเลนธรรม   กิจกรรมตักบาตรเติมบุญและการ

แสดงตนเปนพุทธมามกะ  โครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย  ทําดีถวายในหลวง”  โครงการ “จิตอาสา  พา

รักษไทย  ใจพอเพียง  เพียรทําดี”  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานพระพุทธศาสนา นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินการ

กิจกรรมศูนยเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะชีวิตและไดดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยมีกิจกรรมฐานใหนักเรียนมีสวนรวมท้ังหมด 8 ฐาน ไดแก ฐานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  ฐาน

ครอบครัวพอเพียง  ฐานเกษตรพอเพียง  ฐานZERO WASTE  ฐานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ฐานมหัศจรรยทองฟา  

ฐานเลื่องลือผามัดยอม  และฐานจริยธรรมนําพา คุณธรรมนําใจ  โรงเรียนยังเขารวมกิจกรรม TO  BE  NUMBER  

ONE เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนเปนผู มีสุนทรียภาพ  มีสุขภาพกายและจิตท่ีดี  ตระหนักรูถึงพิษภัยของยา

เสพติด ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด  เห็นคุณคาในตนเอง และกลาแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม กิจกรรมแขงขันกีฬา

ภายในและภายนอกเพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายและพัฒนาสุขอนามัยของนักเรียนใหสมบูรณแข็งแรง  กิจกรรม

สภานักเรียนเพ่ือปลูกฝงความเปนผูนํา ความเปนประชาธิปไตย  ความรับผิดชอบ ความมีวินัย และจิตอาสา เพ่ือให

ผูเรียนรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม    

  

 2. ผลการดําเนินงาน 

 โรงเรียนผดุงปญญา  ขอรายงานผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ประกอบดวย 

2 ประเด็น พิจารณา ดังนี้ 

 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน มีผลการประเมิน ดังนี้ 

 ตาราง  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียนปการศึกษา 2564 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิด

คํานวณ 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนชั้น ม.1– ม.3 มีผลการประเมิน

ความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห 

และการเขียนในทุกรายวิชา ไดระดับดีขึ้น

ไป  

70 90.34 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(2) ผูเรียนชั้น ม.4– ม.6 มีผลการประเมิน

ความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห 

และการเขียนในทุกรายวิชา ไดระดับดีขึ้น

ไป 

70 93.88 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ 

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีผลการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ในวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ไดระดับดีขึ้นไป  

70 78.69 ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตาม

เปาหมาย 

(2) ผูเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีผลการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ในวิชาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีไดระดับดีขึ้นไป 

70 79.58 ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตาม

เปาหมาย 

(3) ผูเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีผลการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ในวิชาคณิตศาสตรได

ระดับดีขึ้นไป 

70 91.95 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(4) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีผลการอาน คิด

วิเคราะหและเขียน ในวิชาคณิตศาสตร   

ไดระดับดี ขึ้นไป 

70 83.09 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(5) ผูเรียนชั้น ม.2 มีสามารถในการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
65 77.20 ดี ดีเลิศ 

สูงกวา

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    

แกปญหาในการเรียน  วิชาโครงงาน มี

ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

(6) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีสามารถในการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหาในการเรียน วิชาโครงงาน มี

ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

65 88.05 ดี ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ดี ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนชั้นม.2 สามารถนํา

ประสบการณมาใชในการคนควารวบรวม

ความรูดวยตนเอง (IS) 

65 68.10 ดี ดี 
ตาม

เปาหมาย 

(2) ผูเรียนชั้นม.5 สามารถนํา

ประสบการณมาใชในการคนควารวบรวม

ความรูดวยตนเอง (IS) 

65 86.40 ดี ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(3) ผูเรียนชั้นม.1 - ม.3 สามารถนํา

ประสบการณใหมๆ สรางสรรคสิ่งใหมๆมา

ใชในการจัดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

และผลผลิต 

65 68.10 ดี ดี 
ตาม

เปาหมาย 

(4) ผูเรียนชั้นม.4 - ม.6 สามารถนํา

ประสบการณใหมๆ สรางสรรคสิ่งใหมๆมา 

ใชในการจัดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

และผลผลิต 

 

65 

 

86.40 

 

ดี 

 

ยอดเยี่ยม 

 

สูงกวา

เปาหมาย 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนชั้น ม.1 - ม.3  มีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

75 98.60 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    

การเรียนรู การสื่อสารและการทํางานมี

ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

(2) ผูเรียนชั้น ม.4 - ม.6  มีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดาน

การเรียนรู การสื่อสารและการทํางานมี

ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

75 97.20 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
ดี ดีเลิศ 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนชั้นม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยตามเปาหมายของโรงเรียน

ท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน  

2.5 ขึ้นไป 

65 71.24 ดี ดีเลิศ 
สูงกวา

เปาหมาย 

(2) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย ตามเปาหมายของโรงเรียน

ท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน 2.5  

ขึ้นไป 

65 77.72 ดี ดีเลิศ 
สูงกวา

เปาหมาย 

(3) ผูเรียนชั้นม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรตามเปาหมายของ

โรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการ

เรียน 2.5 ขึ้นไป 

65 75.24 ดี ดีเลิศ 
สูงกวา

เปาหมาย 

(4) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรตามเปาหมายของ

65 80.61 ดี ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    

โรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการ

เรียน 2.5 ขึ้นไป 

(5) ผูเรียนชั้นม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 

มีระดับผลการเรียน 2.5  ขึ้นไป 

60 66.24 ดี ดี 
ตาม

เปาหมาย 

(6) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตาม

เปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มี

ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

60 80.93 ดี ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(7) ผูเรียนชั้นม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว  

มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

60 60.64 ดี ดี 
ตาม

เปาหมาย 

(8) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว

มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

60 73.07 ดี ดีเลิศ 
สูงกวา

เปาหมาย 

(9) ผูเรียนชั้นม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุข

ศึกษาและพลศึกษา 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว  

มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

70 77.71 ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตาม

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    

(10) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา ตาม

เปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมี

ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

75 87.37 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(11) ผูเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 

ศิลปะ ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ี

กําหนดไวมีระดับผลการเรียน 2.5 

ขึ้นไป 

75 71.16 ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตาม

เปาหมาย 

(12) ผูเรียนชั้นม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ ตามเปาหมายของโรงเรียน

กําหนดไวมีระดับผลการเรียน 2.5 

ขึ้นไป 

75 83.90 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(13) ผูเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ ตามเปาหมายของ

โรงเรียนกําหนดไว มีระดับผลการ

เรียน 2.5 ขึ้นไป 

75 71.06 ดีเลิศ ดีเลิศ 
ตาม

เปาหมาย 

(14) ผูเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ ตามเปาหมายของ

โรงเรียนกําหนดไว มีระดับผลการ

เรียน 2.5 ขึ้นไป 

75 88.41 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(15) ผูเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตาม
60 58.50 ดี ปานกลาง 

ตํ่ากวา

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    

เปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมี

ระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

(16) ผูเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนด

ไวมีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

60 68.04 ดี ดี 
ตาม

เปาหมาย 

(17) นักเรียนระดับชั้น ม.6 มีผลคะแนน

เฉลี่ย การทดสอบระดับชาติ (O-

NET) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 

และมีคาเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกวา

เกณฑ 

60 63.43 ดี ดี 
ตาม

เปาหมาย 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ตาม

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนในระดับชั้น ม.1 -ม.3 มีเจตคติ

ท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ี

สูงขึ้น 

80 100 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

(2) ผูเรียนในระดับชั้น ม.4-ม.6 มีเจตคติท่ี

ดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
80 95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

(3) ผูเรียนในระดับชั้น ม.1 -ม.3 มีเจตคติ

ท่ีดีพรอมท่ีจะทํางานและประกอบ

อาชีพ 

80 95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

(4) ผูเรียนในชวงชั้น ม.4 -ม.6 มีเจตคติท่ี

ดีพรอมท่ีจะทํางานและประกอบ

อาชีพ 

80 95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    

1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตาม

เปาหมาย 

อัตลักษณของโรงเรียน : มารยาทดี มีจิตอาสา    

มารยาทดี 

(1) ผูเรียนมีมารยาทในการไหวการพูด 

การยิ้มทักทายและมีสัมมาคารวะกับ

ผูใหญ 

 

85 

 

95 

 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

ตาม

เปาหมาย 

(2) ผูเรียนผานการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค ในระดับดีถึงดีเยี่ยมขึ้น

ไป 

85 88.95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

มีจิตอาสา 

(3) ผูเรียนเขารวมกิจกรรม/งาน/โครงการ

ท่ีโรงเรียนหรือชุมชนจัด 

 

85 

 

95 

 

ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 

 

ตาม

เปาหมาย 

(4) ผูเรียนมีจิตอาสาในการชวยเหลือผูอ่ืน

ดวยความสมัครใจ 
85 90 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

2) มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย  ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

ตาม

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น 

เห็นคุณคาของความเปนไทย 
85 95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

3) มีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

หลากหลาย 

ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

ตาม

เปาหมาย 

(1) ผูเรียนยอมรับ และอยูรวมกันบน

ความแตกตางระหวางบุคคลในดาน

เพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณี 

90 95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    

4) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม 
ยอดเย่ียม 

ตาม

เปาหมาย 

(1)  ผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต อารมณ และสังคม 
85 95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

(2)  ผูเรียนมีการแสดงออกอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย 
85 95 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

(3)  ผูเรียนสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี

ความสุข เขาใจผูอ่ืนไมมีความขัดแยง

กัน 

85 93 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 1 ดี ยอดเย่ียม 
สูงกวา

เปาหมาย 

  

 จากตาราง  แสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  ป

การศึกษา 2564  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียนและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 

24 ประเด็นพิจารณา  สูงกวาเปาหมาย จํานวน 19 ประเด็นพิจารณา  และเม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการ

ดําเนินการแลว ตามเปาหมาย เปนสวนใหญและมีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม 
 

 3. จุดเดน 

 ผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและมีคุณลักษณะผานเกณฑมาตรฐาน ระดับ ยอดเยี่ยม คือ นักเรียน

โรงเรียนผดุงปญญาไดรับการพัฒนาอยางรอบดานและเต็มศักยภาพ มีความรูความสามารถท้ังดานวิชาการ  ดนตรี  

กีฬา ศิลปะ  และความสามารถทางดานเทคโนโลยี   เปนพลเมืองดีและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สงผลใหมีผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาเปน ดังนี้ 

 1) นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เห็น 

และแกปญหา 

 2) นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางสรรคนวัตกรรม  

 3) นักเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไทยอยางสรางสรรค 

 4) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 5) นักเรียนมีความรู  มีทักษะทางดานวิชาชีพ และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
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  4.จุดท่ีควรพัฒนา 

 จุดท่ีควรพัฒนาในดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  ไดแก  

1) พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของผูเรียนชั้น ม.1- ม.3 ใหเปนไปตาม

เปาหมายของโรงเรียน 

2) เพ่ิมจํานวนรอยละของนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

3) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ใหมี

คาเฉลี่ยในระดับท่ีสูงขึ้น 

4) พัฒนาความสามารถในดานการสื่อสารและการใชภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษอยาง

ตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนทุกระดับชั้นสรางสรรคนวัตกรรมดานเทคโนโลยี ผานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรหรือวิชาโครงงาน  

   

5.แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

 1) จัดใหมีการวัดความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 5 รายวิชาพ้ืนฐาน  

 2) จัดอบรมและพัฒนาครูดานการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  และ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือนําความรูมาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 3) จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 4) จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคในแตละระดับชั้นอยางเปนรูปธรรมตอเนื่อง 

 5) จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนและชุมชน 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

1. กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 

   1) มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

       โรงเรียนผดุงปญญามีวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมดังนี้ 

วิสัยทัศน 

โรงเรียนผดุงปญญา มุงม่ันจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความ

เปนไทย 

      พันธกิจ 

1. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะทางวิชาการ สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความรู

ความสามารถอยางหลากหลายและตอเนื่อง 

2. สงเสริมใหผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ดํารงชีวิตแบบ

วิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงมีทักษะชีวิตและอยูในสังคมโลก

อยางมีความสุข 

3. สงเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. พัฒนาสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียนและสรางความ

ปลอดภัย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีความเขมแข็ง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสรางภาคีเครือขายกับ

องคกรท่ีเก่ียวของ 

คานิยม 

1. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน    

2. การใหความสําคัญกับบุคลากร   

3. การมุงเนนความสําเร็จ 
 

   2) มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

       ผูบริหารไดกําหนดนโยบายการบริหารและจัดการศึกษา และการบริหารอยางเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

องคกรใหเปนโรงเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลในรูปแบบการบริหารการบรหิารจัดการตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) อยางมีประสิทธิผล  มีการถายทอดวิสัยทัศนและ

คานิยมผานกระบวนการนําองคกร ตัวชี้วัดและเปาหมาย ลงสูผูปฏิบัติ ไดแก กลุมบริหารวิชาการ  กลุมบริหาร

งบประมาณ แผนงานและธุรการ กลุมบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน  กลุมบริหารท่ัวไป  และทุกกลุมสาระการ

เรียนรู จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับกับกลยุทธ ท่ีโรงเรียนกําหนด  การจัดทําแผนกลยุทธ โรงเรียนผดุงปญญา 

(พ.ศ.2564-2567) โดยใชกระบวนการมีสวนรวมจากบุคคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ในการเสนอแนะขอมูล

ทางวิชาการและ ขอมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวของ  โดยโรงเรียนแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธขึ้น เพ่ือวิเคราะหปจจัย



 
 

SELF – ASSESSEMENT REPORT : SAR 2564 โรงเรียนผดุงปญญา สพม.ตาก 

 

39 

สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก  ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ โรงเรียนผดุงปญญา ตลอดจนขอคิดเห็นตางๆ 

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหารและ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนผดุงปญญา ในการวิเคราะหขอมูลและ

ทบทวนวิสัยทัศนและพันธกิจเดิม  สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน สภาพแวดลอมภายนอกท่ี เปน

โอกาส  และสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  เพ่ือกําหนด วิสัยทัศน คานิยม พันธกิจ และกลยุทธของโรงเรียน 

ตลอดจนกําหนดทิศทางและเปาประสงคเชิงกลยุทธ ของโรงเรียน มีกระบวนการดังแผนภาพ ท่ี 1 

 

 
 

  

  โรงเรียนมีระบบงานหลักท่ีสํา คัญ คือ การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การดูแลชวยเหลือ

นักเรียน การพัฒนาบุคลากร  การบริหารบุคลากร  และเนนการมีสวนรวม  ดังนั้นโรงเรียนจะเนนรวมคิด  รวมทํา 

รวมแกปญหา ตัดสินใจ และการเรียนรูรวมกันของบุคลากรทุกกลุมในโรงเรียน  โดยประชุม เพ่ือปรึกษาหารือ  ใน

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เพ่ือถายทอดไปยังกลุมงาน กลุมสาระการเรียนรู เปนประจําทุกเดือน  และนําสูการ

ประชุมของคณะกรรมการ สมาคมผูปกครองนักเรียน สมาคมศิษยเกา โดยมีการสื่อสาร  2 ทาง ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจท่ีถูกตอง ไมคลาดเคลื่อน 

 โรงเรียน กําหนดวัตถุประสงคหลักเชิงกลยุทธ   ท่ีสําคัญ  ซ่ึงกําหนดกรอบระยะเวลาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค

เหลานี้ไว 4 ป (พ.ศ. 2564 – 2567 ) และนําตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานมาเปนตัวชี้วัด  และคาเปาหมาย ท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีการกําหนดแผนกลยุทธ  ดังตอไปนี้ 

กลยุทธ 

 1. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล 

2. ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนภาพ ท่ี 1 การจัดทําแผนกลยุทธ โรงเรียน
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4. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและ  เสริมสรางความตระหนักในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเขมแข็ง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสรางภาคีเครือขายกับ

องคกรท่ีเก่ียวของ 

6. พัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 

โรงเรียนผดุงปญญามีโครงการ ตามแผนกลยุทธ ดังน้ี 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และตามมาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู เรียนใหมีความรูความสามารถตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานและเทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 

3. โครงการสงเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาวิชาการ 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5. โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงชีวิตแบบวิถีไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค 

2. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

3. โครงการ ZERO Waste 
 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสู

ครูมืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
 

กลยุทธท่ี 4  พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและเสริมสรางความตระหนักในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     1. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

         2. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค (โดม) 
 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีความเขมแข็ง ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาและสรางภาคี

เครือขายกับองคกรท่ีเก่ียวของ 

1. โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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3. โครงการประกันคุณภาพผูเรียน 

4. โครงการผดุงปญญานิทัศน 

5. โครงการรับนักเรียนและแนะแนวการศึกษา 

6. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7. โครงการสัมพันธชุมชน 

8. โครงการบริหารงานงบประมาณ 
  

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาการใชส่ือเทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการพัฒนาทักษะดานการใชสื่อเทคโนโลยีและสรางสรรคนวัตกรรม 
 

   3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

       มีการบริหารการจัดการเรียนรู โดยโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรูใหหลากหลายเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของนักเรียนและความเปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ เหมาะสมกับ

สภาพของเหตุการณปจจุบันท่ีเปลี่ยนไป   ดังนี้ 

3.1) แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) ไดแก  

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร –คณิตศาสตร(สําหรับนักเรียนท่ัวไป) 

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร –คณิตศาสตรแบบเขมขนสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

3.2) แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรแบบเขมขนสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร 

3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร – เตรียมอาชีพ 

4. แผนการเรียนคณิตศาสตร - คอมพิวเตอร 

5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร 

6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 

7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 

8. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคมศึกษา 

9. แผนการเรียนดนตร ี

10. แผนการเรียนศิลปะ 

11. แผนการเรียนกีฬา 

3.3) จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู  ทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีการสอนเสริมรายวิชา

หลักท่ีสําคัญท้ังระดับชั้น ม. ตน ม. ปลาย เชิญวิทยากรจากภายนอกเขามาใหความรู 

 3.4) จัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู สะอาดปลอดภัย และมีหองสืบคน ICT 

 3.5) สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถเปนไปตามเปาหมายของมาตรฐานสากล และมีทักษะในการแขงขัน

ทุกๆ ดาน ท้ังดานวิชาการ ดนตรี ศิลปะ กีฬา 
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 3.6) จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการจัดโครงการ/กิจกรรมทางดานวิชาการ 

 3.7) มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักเรียน โดยเฉพาะวิชา การศึกษาคนควาอิสระ: IS และวิชาโครงงาน

ตางๆ 

3.8) ใหคณะครูมีการวัดและประเมินผลนักเรียนท่ีหลากหลาย และตามสภาพจริง และมีการทดสอบโดยใช

ขอสอบกลาง และ มีแบบทดสอบความสามารถในการอานคิด วิเคราะห เขียน การคํานวณทุกระดับชั้น  ม.1 – ม.6 
 

   4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

       โรงเรียนไดมีโครงการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยสงเสริมใหครูไดเขารับการ

อบรมภายนอกโรงเรียนกับหนวยงานอ่ืนๆไมนอยกวา 20 ชั่วโมง/ป และมีการเชิญวิทยากรมาอบรมภายในโรงเรียน 

สงเสริม ครูใหจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพทุกกลุมสาระการเรียนรู และนํามาพัฒนาการเรียนการสอนของ

นักเรียน 
 

   5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

       กลุมบริหารงานบริหารท่ัวไปไดจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพ ท้ังในและนอกหองเรียน 

และมีโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือปรับสภาพแวดลอมทางกายภาพใหสะอาดสวยงามและจัดทําเปนแหลง

เรียนรูใหกับนักเรียน  รวมท้ังสรางความปลอดภัย ดังนี้ 

5.1) มีการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 

5.2) จัดสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

5.3) จัดถังน้ําด่ืมสะอาด ปลอดภัย และมีการลางถังน้ําด่ืมในทุกๆ 3 เดือน  

5.4) ดําเนินการปรับปรุงหองสุขานักเรียนและอางลางมือ เพ่ือใหถูกสุขลักษณะและความปลอดภัย 

5.5) มีมาตรการปองกันภัยจัดเวรยามกลางวัน เวรยามกลางคืน ทางโรงเรียนมีการติดต้ังวงจรปดต้ังแต 

บริเวณหนาโรงเรียน ถนนตลอดบริเวณหลังโรงเรียนและตัวอาคารเรียน มีครูเวรประจําวันทําหนาท่ียืนประจําจุด

ตางๆเชน หนาประตูทางเขา – ออก โรงเรียน บริเวณจุดตรวจหองน้ํา โรงอาหาร โรงจอดรถ และมีเจาหนาท่ีตํารวจ

ทําการตรวจตามจุดตรวจโดยมีการบันทึกตูแดงทุกๆวัน มีการทําสัญลักษณจราจรจุดตางๆอยางชัดเจน มีการรณรงค

สวนหมวกนิรภัย 100 % 
 

   6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

       โรงเรียนนําจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือจัดเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะหเพ่ือการพัฒนานัก เรียน 

เชน ผลการสอบโอเน็ต ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแตละระดับชั้น  ผลการแขงขันทักษะความสามารถ

ตางๆของนักเรียน จัดทําหองสืบคนสําหรับนักเรียนท่ีตองศึกษาคนควา รวมท้ังสงเสริมใหคณะครูนํามาใชในดานการ

จัดการเรียนการสอน 
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2. ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนผดุงปญญา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 

1. การมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตาม

เปาหมาย 

(1) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน

เปนรูปธรรม ปฏิบัติได 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

(2) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียน 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

(3) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชนและทองถิ่น 
ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ตาม

เปาหมาย 

(4) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของ

ตนสังกัด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

(5) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

2. มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนําแผนไปปฏิบัติ มีรูปแบบ

กระบวนการบริหารท่ีชัดเจน และเปนแบบอยางได 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

(2) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

งานอยางตอเนื่องมีรูปแบบการวัดการประเมินผลท่ีชัดเจน 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(3) สถานศึกษามีการการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและ

ระบบดูแลชวยเหลือ 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนา

หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 

(2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาพรอมท้ังประเมินผลการใชและ

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(3) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม ตาม

เปาหมาย 

(1) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

เขารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพไม

นอยกวา 20 ชั่วโมงตอป 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

(2) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครูทุกคน เขารับการอบรมตาม

โครงการคูปองครูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพไมนอยกวา 12-20 ชั่วโมงตอป 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(3) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัด

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางานไมนอย

กวา 50 ชั่วโมงตอป 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
ตาม

เปาหมาย 

(4) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหมี

หรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตาม

เปาหมาย 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตาม

เปาหมาย 

(1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก

หองเรียนและสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตาม

เปาหมาย 

(2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอก

หองเรียนและสภาพแวดลอมทางสังคมท่ีมีความปลอดภัย 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตาม

เปาหมาย 

(3) สถานศึกษาจัดใหมีหองปฏิบัติการ(หองพิเศษ) ตางๆ เชน 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองสมุด หองพยาบาล  ท่ีเอ้ือตอการ

จัดการเรียนรู 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

ระดับคุณภาพ 
สรุปผลการ

ประเมิน เปาหมาย 
ผลการ

ประเมิน 

(1) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2  

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

 

จากตารางแสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการ

จัดการ ปการศึกษา 2564 พบวา ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เปนไปตามเปาหมาย จาํนวน  3 ประเด็น

พิจารณา สูงกวาเปาหมาย จํานวน 3 ประเด็นพิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของการดําเนินงานแลว สูงกวา

เปาหมาย เปนสวนใหญ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับ ยอดเยี่ยม  
 

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ  

1. โรงเรียนผดุงปญญาไดมีการพัฒนาเสริมศักยภาพความเขมแข็งสถานศึกษาพอเพียงใหเปน "ศูนยการ

เรี ยน รู ต า มหลักปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอ เ พียงด านกา รศึกษา "  ป ก า ร ศึกษา 2 5 6 3 ตา มประกา ศของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 กันยายน 2564 

2. ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) ผลงานเรื่อง “การบริหารจัดการปองกันและสรางความปลอดภัยในองคกร”  โรงเรยีนเรียนผดุงปญญา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก  โครงการสรางสรรค"วิถีใหม วิถีคุณภาพ ตนแบบการเสริมสรางความ

ปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน (คลิปสั้น) ประจําป 2564 

3. ไดรับคัดเลือก รอบระดับจังหวัดเปนตัวแทนจังหวัดตาก รุน Teenage เขารวมการแขงขันในระดับ

ภาคเหนือ ในการแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE TAK 2022 วันเสารท่ี 13 เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

4. ไดรับเกียรติบัตร การดําเนินการสงเสริมการประชาสัมพันธขาวสาร ภายใตโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) อยางตอเนื่อง จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ไดรับรางวัลระดับจังหวัดตาก โลเกียรติคุณชนะเลิศ ประเภทดานโครงงานสิ่งแวดลอม โรงเรียนผดุง

ปญญาไดรับรางวัลภายใตชื่อผลงานโครงการสิ่งแวดลอมสะอาด ปราศจากไขมันในน้ําท้ิง 

 

 โรงเรียนผดุงปญญา มีผลการพัฒนาดังนี ้

 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการ ชุ มชน 

นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ  โดยผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการดําเนินการ และมีการทบทวน 

ปรับปรุงใหสามารถนําไปใชจริง และทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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2.2 มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะยาว 4 ป  (2564-2567) แผนปฏิบัติการประจําปของทุก

กลุมงาน/กลุมสาระการเรียนรู ป 2564 มีโครงการ รวมท้ังสิ้น 39 โครงการ 

2.3 มีหลักสูตรเทียบเคียงหลักสูตร มาตรฐานสากล ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมท้ังสิ้น 11 หลักสูตร  

 2.4 จัดใหมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของครู ในดานการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาความรูใหเทาทัน

กับการเปลี่ยนแปลงภาคเรียนละ 1 ครั้ง และครูผานการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองครบ 20 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 100 

 2.5 ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู  เขารวมโครงการกับคุรุสภาเพ่ือจัดทําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  

(PLC) รวมจํานวนท้ังสิ้น 88 คน คิดเปนรอยละ 100 

2.6 มีโครงการนิเทศการเรียนการสอนของคร ู ซ่ึงมีคณะกรรมการนิเทศประกอบดวยฝายบริหารโรงเรี ยน

และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และมีการนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2.7 ในป 2564 มีจํานวนครูไดเลื่อนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ จํานวน 4 คน  

 2.8 นักเรียนระดับชั้น ม. 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET มีพัฒนาการสูงกวาป 63 

 2.9 ผูบริหารโรงเรียนไดจัดการบริหารขอมูลสารสนเทศของโรงเรยีน เชน ขอมูลผลการจัดการศึกษา

โปรแกรม DMC (ขอมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม M-OBEC (ขอมูลครุภัณฑ)  โปรแกรม EMIS (ขอมูล

สารสนเทศของโรงเรียน)  ระบบ SGS. เพ่ือนํามาใชในการบริหารและการจัดการเรียนรูของนักเรียนทุกกลุม  อยาง

เปนระบบ ทันสมัย  

 2.10 เปนสถานท่ีฝกประสบการณนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงมาฝกประสบการณ  และมี

โรงเรียนอ่ืนมาศึกษาดูงาน ในความสําเร็จและเปนแบบอยางในดานการบริหารจัดการศึกษา  ดานการจัดการเรียนรู   

และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 2.11 นักเรียนไดรับรางวัลจากผลการเขาแขงขันทักษะความสามารถทางดานวิชาการ กีฬา ดนตรีจํานวน

มากขึ้น และไดรางวัลสูงสุดระดับประเทศ 

 2.12 ผูบริหารโรงเรียนไดยึดหลักธรรมมาภิบาลและความโปรงใสในการบริหาร เงินงบประมาณไดรับจัดสรร

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกรายการ โดยปฏิบัติตามคูมือการใชจายเงินอุดหนุนของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเครงครัด รวมท้ัง พระราชบัญญัติการจั ดซ้ื อ 

จัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกขั้นตอนมีการดําเนินการท่ีชัดเจน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปน

ปจจุบัน โดยถือประโยชนท่ีนักเรียนจะไดรับเปนสําคัญมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการงานงบประมา ณ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยงบประมาณประจําปท้ังหมดไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน

โรงเรียนผดุงปญญา รวมท้ังมีการรายงานใหสาธารณชน  

2.13 ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงานภายนอก และของรัฐ เชน เทศบาลไมงาม  สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในการทํากิจกรรมตางๆ เชนการนํานักเรียนไปรวมแสดงดนตรี  เดินรณรงค

ตางๆ  
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3. จุดเดน  

โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ.ใชเทคนิคบริหารแบบมีสวนรวม มีการ

ประชุมระดมสมองและรวมรับทราบนโยบาย รวมแกไขปญหา ตัดสินใจของคณะกรรมการหลากหลาย ดังนี้  มีการ

ประชุมคณะครแูละบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง ประชุมภายในกลุมบริหารวิชาการ ประชุม

กลุมของคณะครู ท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรูและฝายตางๆ เปนประจําสมํ่าเสมอ  

การใหทุนการศึกษาท่ีนักเรียนไดรับจากบุคลภายนอกและจากเงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยา กจน 

แลวโรงเรียนมีการจัดหาทรัพยากรโดยการจัดต้ังกองทุนท้ังส้ิน 90 กองทุนเพ่ือนําดอกผลมาใชเปนทุนการศึกษา

สําหรับนักเรียนท่ียากจน 

โรงเรียนไดดําเนินโครงการศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ฐาน ฐานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั้งยืน, ฐานครอบครัวพอเพียง,  ฐานเลื่องลือผามัดยอม, ฐานมหศัจรรย

ทองฟา,  ฐานเกษตรพอเพียง, ฐานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, ฐาน Zero waste และ ฐานจริยธรรมนําพาคุณธรรม

นําใจ 
 

4. จุดท่ีควรพัฒนา 

4.1 สรางเครือขายความรวมมือของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง เชน สมาคมศิษยเกา  

สมาคมผูปกครองนักเรียน และรวมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 

4.2 จัดทําโครงการพัฒนา อบรมครูใหมีความเชี่ยวชาญในการดานเทคนิค  เทคโนโลยี  มีกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนท่ีเหมาะสม ทันสมัย เชนการเรียนรูแบบ Active Learning การสอน IS 

4.3 ปรับกลยุทธของโรงเรียนใหสอดรับกับทันตอการเปลี่ยนแปลงในดานการพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม 

อยางพลิกผัน( Disruptive Innovation)ในเรื่องของ เทคโนโลยีทางการศึกษา  

4.4 จัดระบบสารสนเทศใหครอบคลุมงานทุกดานของโรงเรียน กําหนดผูรับผิดชอบงานสารสนเทศตามกลุมงาน  

กลุมสาระ เพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของใหเปนระบบสามารถนําไปใชอยางคลองตัว เปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุง

งานปตอไปไดสะดวก 

    4.5 นําปญหา ขอเสนอแนะของคณะครูจากการประเมินภายในไปจัดทําโครงการในแผนปฏิบัติการประจําป 

    4.6 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงขึ้น 

 

5. แบบอยางท่ีดี(Best Practice) หรือนวัตกรรม(Innovation) (ถามี) 

การใชระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ (Performance Improvement System) โดย โรงเรียน

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการใชเกณฑฯ OBECQA และ วงจร

คุณภาพเดมม่ิง (PDCA) ซ่ึงนําไปพัฒนาจนเกิดเปนรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาผานรูปแบบ PHADUNG’S 

MODEL ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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แผนภาพ PHADUNG’S MODEL 

 

  เพ่ือใหการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนไปตามรูปแบบท่ีไดกําหนดไว จึงมีการติดตาม ทบทวน ปรับปรุง 

และคาดการณผลการดําเนินงานในทุกมิติ เพ่ือใหโรงเรียนประสบความสําเร็จและยั่งยืน ตลอดจนจัดใหมีการประชุม

กับฝายบริหารกรรมการวิชาการทุกวันจันทร และประชุมครูเปนประจําทุกเดือน โดยใหความสําคัญกับบุคลา กรใน

สถานศึกษา ผูปกครอง การใหความรวมมือและใหความสําคัญกับชุมชนในทองถิ่นและสังคม ดังนี้ 

  1) จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร จดัอบรมภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพ่ือครูมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้น 

และนํามาพัฒนาจัดการเรียนการสอน 

2) กิจกรรมสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยการจัดสัมมนานอกสถานท่ี โดยเสริมสรางความความสั มพันธ 

และการมีสวนรวมท้ังผูบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนผดุงปญญา เพ่ือสรางความเขาใจและขับเคลื่อนองคกร

ไปในทิศทางเดียวกัน 

3) มีนโยบายจัดใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการแลกเปล่ียนเรียนรูในดานเทคนิคการจัดการเรียน 

การสอน โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิด และในรูปแบบการสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ครูแตละคนจะตองนําเสนอเทคนิควิธีการสอนของตน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนครู 

4) มีสวนรวมของผูปกครองในการแกปญหาของนักเรียน โดยมีการจัดประชุมผูปกครองของนักเรียน 

ชั้นเรียนท่ีพบปญหา เพ่ือรวมกันรับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนและรวมกันแกปญหากับผูบริหาร และคณะครูท่ี

ดูแลชั้นเรียนดังกลาว 

5) ใหความรวมมือกับชุมชน หนวยงานภายนอก และของรัฐ เชน จังหวัด เทศบาลไมงาม  สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 6) นักเรียนไดรับความชวยเหลือ ดูแล ทางดานเศรษฐกิจ ใหไดรับทุนการศึกษาจากหนวยงานตางๆ เชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ทุนปจจัยพ้ืนฐาน ทุนเรียนดี ทุนจากมูลนิธิตางๆ 
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7) เปนสถานท่ีฝกประสบการณนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงมาฝกประสบการณ  และมีโรงเรียน

อ่ืนมาศึกษาดูงาน ในความสําเร็จและเปนแบบอยางในดานการบริหารจัดการศึกษา  ดานการจัดการเรียนการสอน

และการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเย่ียม 

1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนผดุงปญญา   ดําเนินการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยวิธี การ

ท่ีหลากหลาย  โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับ วิสัยทัศนของโรงเรียน สงผลใหกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับดีเลิศ โดยสงเสริมครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีเนนผู เรียนเปนสํ าคัญ

แบบ Active Learning ดวยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย การเรียนรูแบบใชเกม การเรียนรูแบบแผนผังความคิด 

(Concept Mapping) การสอนแบบโคร งงา น (Project-based Learning) การสอนแบบใช ปญหา เป น ฐา น 

(Problem based Learning) การจัดการเรียนรูแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการ คิด 

ปฏิบัติจริง การจัดคายวิชาการ และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  และพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาโดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกแผนการเรยีนและรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีตรงกับความตองการและ

ความสนใจ มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลในสาระการเรียนรูเพ่ิมเติม รายวิชา

การศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และระดับมัธยมศึกษาปท่ี  5 การสอนแบบบูรณาการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยใชแหลง

เรียนรูท้ังภายในโรงเรียน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น  

สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกร ะดับ

คุณภาพศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหครูมีการทําวิจัยในชั้นเรียน ใหครูไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการนิเทศ 

กํากับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู มีการสรางคอรสออนไลนท่ีดําเนินการผานแอพพลิเคชั่นท่ีนาสนใจ

และหลากหลาย และดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดทุกสถานการณโดยการใช Google Meet ในการสอน

ออนไลน Google Classroom และ Google Site   

สงเสริมใหครูประจําชั้น และครูผูสอนทุกคน บริหารชั้นเรียนดวยการสรางวินัยเชิงบวก (Positive 

Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกยอง ชมเชย มีการสรางวินัยในการเรียนเชิงบวก หม่ันใหกําลังใจ

นักเรียน เม่ือนักเรียนทําดี โดยพยายามใหการชม เกิดขึ้นบอยกวา การตักเตือน เลือกถายทอดความรัก มากกวาการ

ใชความรุนแรง สรางบรรยากาศท่ีอบอุนมีปฏิสัมพันธเชิงบวก เพ่ือสรางการจูงใจผูเรียนใหรักการเรียนรูและเรียนรู

อยางมีความสุข 

ครูตรวจสอบและประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ดวยเครื่องมือท่ี

มีประสิทธิภาพ โดยจัดทําขอสอบจากการวางแผนการสรางแบบทดสอบ(Test Blueprint) ใชวิธีการวัดผล

ประเมินผลท่ีหลากหลาย ดวยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และนําผลการประเมินมาพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC การนิเทศชั้นเรียน 

และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC ท้ัง ในระดับงาน

วิชาการ และตาราง PLC ของกลุมสาระการเรยีนรู 

 

2. ผลการดําเนินงาน 

      โรงเรียนผดุงปญญา  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ประกอบดวย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้  

 

ตารางแสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ปการศึกษา 2563 

ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตได 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรู

เนนกระบวนการคิด และใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู  ตัวชี้ วัดของ

หลักสูตรสถาน ศึกษา และสามารถนํ า ไ ป

ประยุกตใชในชีวิตได  

70 100 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู แบบ 

Active Learning 
70 84.72 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

3.2  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ยอด

เย่ียม 
ยอดเย่ียม ตามเปาหมาย 

(1) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรู

ท่ีหลากหลาย 
85 100 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

(2) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนรู มี application      
85 100 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 

(3) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใช แหลงเรียนรู

ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญา

ทองถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

เอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 

85 85.86 ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ตามเปาหมาย 
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ประเด็นพิจารณา 

คารอยละ ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 
เปาหมาย 

ผลการ

ประเมิน 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเย่ียม 
สูงกวา

เปาหมาย 

      ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี

ปฏิสัมพันธ เชิงบวก สงผลใหนักเรียนรักการ

เรียนรู 

70 100 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมา

พัฒนาผูเรียน 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

(1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียน

อยางเปนระบบและใหขอมูลยอนกลับ นําผล

มาพัฒนาผูเรียน 

70 98.71 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

(2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ี

เหมาะสมกับเปาหมายของการเรียนรู 
70 100 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สูงกวา

เปาหมาย 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

       ครู และ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

70 100 ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
สูงกวา

เปาหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

สูงกวา

เปาหมาย 

 

จากตาราแสดงคารอยละของเปาหมายและผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปน ปการศึกษา 2564 พบวา ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผู เรียนเปนสําคัญ      เปนไป

ตามเปาหมาย จํานวน 1 ประเด็นพิจารณา สูงกวาเปาหมาย จํานวน 4 ประเด็นพิจารณา เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม

ของการดําเนินงานแลว สูงกวาเปาหมาย เปนสวนใหญ 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม

มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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  1.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตได ครูทําการวิเคราะหหลักสูตร โดยจัดทําบันทึกขอตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหวา ง

ครูผูสอนกับหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู กับรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชา การ 

และผูอํานวยการตามลําดับ จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียน รู 

ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ประเมินไดจากแผนการจัดการเรียนรู ทุ ก

รายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเปนรอยละ 100 ท้ังภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning โดยสรางความตระหนักและใหความรูผานกระบวนการประชุมชี้แจงในกลุมสาระการ

เรียนรู เอกสารเผยแพรความรู รวมถึงการอบรมพัฒนาครูใหจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีโครงสรางและ

องคประกอบครบตามท่ีสถานศึกษากําหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติจริง ใน

หองเรียน  ประเมินไดจากแผนการจัดการเรียนรูทุกรายวิชา    

         2.  ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการเรียนรูโดยใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ท้ังสื่อสิ่งพิมพและสื่อมัลติมิเดีย มี

การสราง Google Site สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู และสอนออนไลนผาน Google Meet อีกท้ังใช Google 

classroom ชวยในการจัดการชั้นเรียน จัดใหมีคอมพิวเตอร ทีวี ระบบเครื่องเสียง สนับสนุนการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอนนับเปนการอํานวยความสะดวกเรื่องสื่อ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ครูจัดการเรียนการสอนออนไลนผานร ะบบ

เครือขายในรูปแบบ facebook fanpage , Google Classroom, Google Meet, , Google form , Microsoft 

Team, Kahoot, Line ฯลฯ 

โรงเรียนมีแหลงเรียนรู ท่ีมีคุณภาพสงเสริมใหนักเรียนสามารถคนควา สืบคนขอมูลท่ีทันสมัยอยา ง

หลากหลาย มาประกอบการเรียนรู การคนควา การทํางานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ เชน หองสมุดโรงเรี ยน 

หอง Smart Classroom หองอาเซียน ระบบคลังความรู online  สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นอกจากนี้ในทุกกลุม

สาระการเรียนรูยังมีหองปฏิบัติการท่ีรองรับใหนักเรียนสามารถฝกทักษะปฏิบัติจริง ไมวาจะเปนหองปฏิบัติก าร

วิทยาศาสตรหองปฏิบัติการฟสิกส หองปฏิบัติการเคมี หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ม.ตน หองโครงงา น 

หองปฏิบัติการศิลปะ หองปฏิบัติการดนตรีไทย หองปฏิบัติการทางภาษา ศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจ

พอเพียง หองคหกรรม ศูนยพมาศึกษา ศูนยแนะแนว ศูนยคณิตศาสตร หองเรียนสีเขียว ศูนยอาเซียน เปนตน ดาน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ท่ีเอ้ือต อการเรียนรูของผู เรียนและครู โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร ท่ี เพีย งพอ มี

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และครู บุคลากรคอมพิวเตอรท่ีมีความชํานาญไวบริการอยางเพียงพอ และสามารถ 

พัฒนาตอยอดนักเรียนไดใชทักษะท่ีเกิดจากการเรียนรู เทคโนโลยีไปสูโครงการท่ีสงเสริมศักยภาพของผู เรียนทา ง

คอมพิวเตอรมากมาย 

 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยจัดสภาพความพรอมท่ีจะดําเนินการเรียนการสอนใหเปน ไป

อยางมีประสิทธิภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธเชิงบวก เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการ

เรียนรูผู  เรียนมีความสุข  สงผลใหนักเรียนรักการเรียนรู โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน  ทํา
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การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  จัดบรรยากาศชั้นเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรู  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

เพ่ิมแรงจูงใจใหนักเรียนระหวางการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ  ภายใตการสนับสนุนของโรงเรียนในการจัด

หองปฏิบัติการตางๆใหเอ้ือตอการเรียนรู  ท้ังหองสะเต็มศึกษา  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร  หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร  รวมถึงการดําเนินงานของงานแนะแนวเพ่ือใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูเรียนท้ังทางดานการ เรียน

และดานพฤติกรรม  มอบทุนการศึกษาแกนักเรียน มีโครงการมอบโลและเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี  นักเรียน

ประพฤติดีมีคุณธรรม และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและหลากหลาย 

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู เรียนอยางเปนระบบ ครบทุกดานท้ังการวิเคราะหผู เรียนรายบุคคล  การประเมิน

พฤติกรรมนักเรียน  การประเมินความรูโดยทําการทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียน และหลังเรียน และนําผลการประเมินมา

พัฒนานักเรียน คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนโดยการสอนซอมเสริม  มอบหมายงานและการจัดทําวิจัยในชั้นเรียน  

ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลผู เรียนอยางเปนระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภา พจริง 

ดวยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจัดทําขอสอบจากการวางแผนการสรางแบบทดสอบ(Test Blueprint) และใช

วิธีการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย ครบทุกดานท้ังการวิเคราะหผู เรียนรายบุคคล  การประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน  

การประเมินความรูโดยทําการทดสอบกอนเรียน  ระหวางเรียน และหลังเรียน และนําผลการประเมินมาพัฒนานักเรี ยน 

คํานึงถึงความแตกตางของผู เรียนโดยการสอนซอมเสริม  มอบหมายงาน การทําวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยการสนับสนุนใหครูไดบันทึกหลังสอนทุกครั้ง เพ่ือทราบ ความสําเร็จ และปญหา

ในการจัดการเรียนรู และนําผลการประเมินดังกลาวมาปรับปรุง กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพโดยใช

กระบวนการวิจัยมากขึ้นนอกจากนั้น ครูผูสอนยังเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบการจัดการเรียนรู

ของครู โดยใหนักเรียนประเมินออนไลนผานการใชงาน Google Form   

 

5.  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดวยกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) การ

นิเทศชั้นเรียน และใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูของครูทุกคน ท้ังนี้เปนผลมาจาก

การรวมกลุมของครูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาในการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูรวมกัน การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใช

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู และการวางแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ 

กํากับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝายบริหาร สงผลใหครูมีการชวยเหลือแบงปน และสรางวัฒนธรรมองคกรแหงการ

เรียนรู โดยโรงเรียนจัดใหมีชั่วโมงสําหรับจัดกิจกรรมชุมชนชุมชนแหงการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีการนิเทศติดตาม

อยางเปนระบบ  

สําหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ของครู ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 เปนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 100% เปนไปดวย

ความเรียบรอย และในภาคเรียนท่ี 2 ของปการศึกษา 2564 มีจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended 
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Learning) การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือ การจัดการเรียนรูท่ีใชรูปแบบการเรียนรูหลากหลาย เชน 

การเรียนรูท่ีเกิดขึ้นในหองเรียนผสมผสานกับการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีครูและนักเรียนไมไดเผชิญหนากันหรือศึกษา

คนควาจากแหลงเรียนรูในระบบอินเทอรเน็ตท่ีมีอยูอยางหลากหลาย ซ่ึงมีเปาหมายอยูท่ีการเรียนรูของนักเรียนเปน

สําคัญ มีการจัดระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ไดแก Google Meet , Google 

Classroom ,Google site โดยเนนกิจกรรมท่ีใหผู เรียนสรางองคความรูดวยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให

เหมาะสมในการเรียนรู โดยในการจัดการเรียนการสอนท้ังสองภาคเรียนของโรงเรียนผดุงปญญา ไดกําหนดใหมีการ

จัดนิเทศการสอนแบบผสมผสานท้ังการนิเทศออนไลน และนิเทศออนไซต โดยครูทุกคนไดรับการนิเทศจากผูบริ หาร 

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในกลุมสาระเดียวกัน 

      ตารางแสดงสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน (ขาราชการครู ไมรวมอัตราจาง) 

ท่ี สาขาวิชา จํานวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน  

  1 บริหารการศึกษา (ผูบริหาร) 4 - 
2 ภาษาไทย 8 19.00 
3 คณิตศาสตร 12 21.75 
4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  21 18.76 
5 สังคมศึกษาฯ 7 24.00 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 34.00 
7 ภาษาตางประเทศ 15 20.80 
8 ศิลปะ 4 22.00 
9 การงานอาชีพ 3 23.00 
10 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1 50.00 
 รวม 78 25.92 
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อาชีพ

กิจกรรม

พัฒนา

ผูเรียน

รวม

จํานวนครูทั้งหมด 8 12 21 7 3 15 4 3 1 74

จํานวนครูที่สงแผน 8 12 21 7 3 15 4 3 1 74

จํานวนครูที่สงสื่อ 8 12 21 7 3 15 4 3 1 74

จํานวนครูที่สงวิจัย 8 12 21 7 3 15 4 3 0 73

แผนภูมิแสดงจํานวนครูท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู 

สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู และวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษา 2564
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1. จุดเดน 

1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด  และใหผูเรียน ฝกปฏิบัติจริง  และสามารถ 

นําไปประยุกตใชในชีวิตไดบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

2. ครูสวนมากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริมบทบาทของผูเรียนใหมีสวนรวม และไดปรับ    

การเรียนเปลี่ยนการสอนจากเนื้อหาสาระท่ีเปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม   

3. ครูนําสื่อและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนออนไลนผานระบบ 

เครือขายในรูปแบบ facebook fanpage , Google Classroom, Google Meet, , Google form , Microsoft 

Team, Kahoot, Line ฯลฯ 

4. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ  เชิงบวก  สงผลใหนักเรียนรักการเรียนรู 

5. ครูวัดผลดวยวิธีการท่ีหลากหลาย รวมท้ังใชเครื่องตรวจวิเคราะหขอสอบท่ีไดมาตรฐาน สามารถ 

นําขอมูลไปใชพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

 

2. จุดควรพัฒนา 

1. ครูควรตระหนักและใหความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และคาเปาหมายตามท่ีโรงเรียน 

ประกาศไวอยางจริงจัง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลอง 

2.   ครูควรกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ใหสอดคลองกับจุดประสงค  

การเรียนรู เนื้อหาสาระสําคัญของบทเรียน และใหครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ  สมรรถนะ

สําคัญ 5 ดาน รวมท้ังคานิยม 3 ประการ ท่ีโรงเรียนกําหนดไว เม่ือสอนจบรายวิชานั้น 

 

แนวทาง/แผนพัฒนาเพ่ือใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู Education 4.0 สงเสริมอนุรักษ 

ภูมิปญญา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือการมีงานทําในศตวรรษท่ี 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. โครงการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิด และลงมือปฏิบัติจริง  

4. โครงการสงเสริมการใชและพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
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สวนท่ี 3  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความตองการชวยเหลือ 

             ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ถือเปนขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญของสถานศึกษาจะตองนํ าไป

วิเคราะห สังเคราะหเพ่ือสรุปนําไปสูการเชื่อมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของ

สถานศึกษา (3 - 5 ป) และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมจุดเดน จุดควรพัฒนาของแตละมาตรฐานพร อม

ท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความตองการการชวยเหลือ ไดดังนี้ 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ดานผูเรียน 

1) ผูเรียนมีความสามารถในการแขงขันดานตางๆทําให

ไดรับรางวัลระดับประเทศ เชนดานการพูด ดานดนตรี  

ดานคุณธรรม โครงงานตางๆ  

2) มีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียนรูและนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพเทียบ

มาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน  

3) ผูเรียนมีลักษณะอันพึงประสงคท่ีดีเปฯไปตามท่ี 

   สถานศึกษากําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) โรงเรียนควรพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามมาตรฐานสากลใหมากขึ้น 

ไดแก 

• ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการสอบแขงขัน 

การสอบเขามหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนดหรือสูงกวา 

• กระบวนการทํางานเปนทีม การฝก

นักเรียนในการคิดวิเคราะห กําหนดเปาหมาย

และแนวทางในการตัดสินใจ การใช

ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร  

• สงเสริมใหผูเรียน เปนนักวิจัย  นัก

ประดิษฐ นักคิดคน และนักพัฒนา เทียบ

มาตรฐานสากลในระดับเดียวกัน   

• ฝกทักษะ ความสามารถของ

นักเรียนเพ่ือเขาสูการแขงขันใหมีจํานวนเพ่ิม

มากขึ้น 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการผูบริหารสถานศึกษา 

1) ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการ

พัฒนาผูเรียน ยึดหลักการบริหารแบบเกณฑรางวัลคุณภาพ 

(OBECQA) 

2)   ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให  

     พรอมรับการกระจายอํานาจ พัฒนาครูใหมีความรู  

     ความสามารถเพ่ิมขึ้นโดยสงเสริมใหครูเขารับการ  

     อบรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเปนประจํา 

3)  โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม

แนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล, STEMเพ่ือใหผูเรียนเกิด

ทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร มีทักษะชีวิต มี

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีดี และเขารวมโครงการ สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ซ่ึงเปนโครงการอนุรักษพันธุพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิ  โครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียน

วิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม โดยนํามาบูรณาการกับการเรียน

การสอน เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู การคิดวิเคราะห มี

วิจารญาณและปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีดีงามแก

นักเรียน 

4)  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ เชน  ศูนยพัฒนาการเรียน

การสอนของกลุมสาระการเรียนรู  บริการหองสมุดโรงเรียน

ผดุงปญญา  ศูนยอาเซียนศึกษา  หองศูนยปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร  หองปฏิบัติการดานภาษาตางประเทศ   

หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  หองปฏิบัติการดนตรี สากล

และวงดุริยางค  หองปฏิบัติการนาฏศิลป   

     หองปฏิบัติการดนตรีไทย  หองพยาบาล  เปนตน 

 5)  มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ี   

     กําหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 

 

1) ฝายบริหารของโรงเรียนควรกําหนด

ชวงเวลาในการติดตามผลการ ประเมิน

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติ

การใหชัดเจน 

2) มีการนําเสนอสรุปรายงานผลการ 

ดําเนินงาน/กิจกรรม/ 

           โครงการ เปนลายลักษณอักษรพรอม  

           รองรอยหลักฐานขอมูลจริงประกอบ เพ่ือ    

          เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว  และให  

          นําขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาเพ่ือใหเกิด 

          การเรียนรูในปการศึกษาตอไป 

3)  แตละปการศึกษาจะตองมีการทบทวน   

และกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาไว

ชัดเจน โดยเฉพาะดานผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน เพ่ือเปนธงใหมุงม่ันในการปฏิบัติ

ใหเกิดผล ควรมีการเพ่ิมหรือปรับกลยุทธ

ของโรงเรียนใหเขากับสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหบรรลุตาม

เปาประสงคของโรงเรียนท่ีต้ังไวใหมากท่ีสุด 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1) โรงเรียนไดจัดโครงการเพ่ือสอนซอมเสริมนักเรียนท่ีมี

ปญหาทางดานการเรียนรูและเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนใหสูงขึ้น 

2) โรงเรียนมีนโยบายใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

แกปญหาและพัฒนานักเรียนทุกภาคเรียน 

     3)  ครูจัดทําแผนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ      

     4)  โรงเรียนไดบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ  โดยจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรและการเรียนรู  เพ่ือพัฒนาผูเรียนในลักษณะ

ของกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เชน  กิจกรรมคายวิทยาศาสตร  

คายคณิตศาสตร  คายภาษาไทย คายภาษาตางประเทศ  

คายสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  กิจกรรมวัน  ภาษาไทย

แหงชาติ  กิจกรรมวันสุนทรภู  กิจกรรมคายการอานตาม

แนวโอเน็ต  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  กิจกรรม 

    สภานักเรียน  กิจกรรมคายธรรมะ  กิจกรรมขยะรีไซเคิล 

5) ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการงานสวน   

    พฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม   

    และปญญา เปนนักอนุรักษธรรมชาติ  

    สิ่งแวดลอมท่ีดี 

 

1) ในดานการเรียนการสอน ครูควรจัด

กิจกรรมแบบ Active Learning ทุก

แผนการจัดการเรียนรู  มีการวัดผล

ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง  มีการ

วิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจ

ผูเรียนเปนรายบุคคล ทุกรายวิชา 

2) ครูควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ

จัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และนํา

ผลมาใชในการปรับปรุงการสอน  

3) ควรมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอยางสมํ่าเสมอ  

4) ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

รวดเร็ว เพียงพอกับจํานวนนักเรียน เอ้ือให

ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและหรือเรียนรู

แบบมีสวนรวม 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 ดานคุณภาพผูเรียน 

 1. โรงเรียนจะดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ ความสามารถในการแขงขันในระดับท่ีสูงขึ้น 

การศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ใหสูงขึ้น 

และดานตางๆ ตามความสนใจของนักเรียน เชน การจัดคาย จัดหาวิทยากรจากภายนอกโรงเรียนมาถายทอดให

ความรูเพ่ือสงเสริมทักษะดานงานฝมือ จัดหาวัสดุอุปกรณ สถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนในการ

ดําเนินกิจกรรม  ใหความรูท่ีถูกตอง เพ่ือสูการปฏิบัติท่ีมีคุณภาพ กอเกิดเจตคติท่ีดีตอกิจกรรมท่ีนักเรียนสนใจ   

2. จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เปนไปตาม

โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธ  โรงเรียนคุณธรรม  และกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานของ

ทางโรงเรียนใหดําเนินเปนแผนตอเนื่อง เพ่ือสรางความยั่งยืน มีการประเมินผลของกิจกรรมในทุกครั้ง เพ่ือนําผลการ

ประเมินท่ีไดมาหาจุดออนของโครงการ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น เปดโอกาสใหนักเรียนไดดําเนิน

กิจกรรมตางๆไดดวยตนเอง โดยมีครูคอยใหคําปรึกษาและจัดการบูรณาการใหเขากับทุกกลุมสาระการเรียนรู 
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3. โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS )  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิด

ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางหลากหลาย รักการเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สงเสริม

ความสามารถในการสืบเสาะหาความรูโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มีการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูได

อยางกวางขวางยิ่งขึ้น  มีความสามารถสรางสิ่งประดิษฐ  นวัตกรรมตางๆ สงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสนําเสนอ

ผลงานดวยความภาคภูมิใจและเขารวมแขงขันดานการแสวงหาความรูและการพัฒนาตนเองในระดับตางๆ มากยิ่งขึ้น

ตามลําดับ  

ดานกระบวนการบริหารจัดการ 

 1. กําหนดใหมีการนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบ  สงเสริมและพัฒนาครูเพ่ือยกร ะดับ

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด การแกปญหา เพ่ือพัฒนานักเรียนอยางเปนระบบ เชน 

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning  เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร การสอนแบบโครงงาน 

การเขียนเอกสารทางวิชาการ เปนตน  

 2. มีนโยบายจัดใหครูทุกกลุมสาระการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในดานเทคนิคการจัดการ เรียน

การสอน โดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิด และในรูปแบบการสรางชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC)  ทุกภาคเรียน  ครูแตละคนจะตองนําเสนอเทคนิควิธีการสอนของตน  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน

ครู ซ่ึงจะไดรับประสบการณใหมๆจากเทคนิคการสอนของเพ่ือนครูท่ีนําเสนอ และจะสามารถนํามาปรับใชในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอนักเรียนมากขึ้น 

 3. เนนบทบาทความรวมมือและการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครอง 

และชุมชนอยางเต็มศักยภาพ ในอันท่ีจะรวมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพผูเรียน ใหมีชื่อเสียงเปน

ท่ียอมรับในทุกระดับ จนถึงระดับประเทศ รวมท้ังการเปนองคกรท่ีเขมแขง็  

 ดานกระบวนจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 1. เพ่ิมกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในลักษณะท่ีฝกใหนักเรียนไดรูจักคิด วางแผนและลง มือ

ทํางานตางๆดวยตนเองตลอดกิจกรรม จัดกิจกรรมท่ีใหเกิดกระบวนการทํางานกลุมรวมกัน ผานรูปแบบของคายเพ่ือ

เนนทักษะภาษาจีน พมา ภาษาฝรั่งเศส หรือความสามารถทางดานดนตรี กีฬา ศิลปะ  หรือการแขงขันตางๆ  จัดงาน

นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการเรียนการสอนของนักเรียนในรายวิชา IS หรือเกิดจากกิจกรรมตามความสนใจของ

นักเรียน  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ แลวสะทอนถึงแนวคิดของตนเองท่ีมีตออาชีพนั้นๆ  ใน

วิชาแนะแนว 

 2. โรงเรียนมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหมีการจัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ

สะดวก พอเพียงใชการไดดี เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม เพ่ิมแหลงเ รียนรู

ภายในโรงเรียน  หองเรียน    หองปฏิบัติการ หองสมุด อาคารเรียน แหลงเรียนรู การบริการส่ือ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสงเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู เรียน ตองมีความพรอมในทุกดานเพ่ือท่ีจะสง เสริม

ใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาเต็มศักยภาพ สงผลใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาและ

มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการศึกษา  
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การกําหนดคาเปาหมาย แนบทายประกาศโรงเรียนผดุงปญญา 

เรื่อง การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน ดี 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน  

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ 

(1) ผูเรียนรอยละ 70  ของชัน้ ม.1– ม.3 มีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห 

และการเขียนในทุกรายวิชา ไดระดับดี ขึ้นไป  

(2) ผูเรียนรอยละ 70  ของชั้น ม.4– ม.6 มีผลการประเมินความสามารถในการอาน คิด วิเคราะห 

และการเขียนในทุกรายวิชา ไดระดับดี ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

 

ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ 

    คิดเห็น และแกปญหา 

ดีเลิศ 

(1) ผูเรียนรอยละ 70 ของ ม.1-ม.3 มีผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดระดับดี ขึ้นไป  

ดีเลิศ 

(2) ผูเรียนรอยละ 70 ของ ม.4-ม.6 มีผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดระดับดี ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(3) ผูเรียนรอยละ 70 ของ ม.1-ม.3 มีผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในวิชาคณิตศาสตร 

ไดระดับดี ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(4) ผูเรียนรอยละ 70  ของ ม.4-ม.6 มีผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในวิชาคณิตศาสตร     

ไดระดับดี ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(5) ผูเรียนรอยละ 70  ของ ม.4-ม.6 มีผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในวิชาคณิตศาสตร     

ไดระดับดี ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(6) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.2 มีสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ   

แกปญหาในการเรียน  วิชาโครงงาน มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

(7) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.4-ม.6 มีสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

แกปญหาในการเรียน วิชาโครงงาน มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดี 

(1) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.2 สามารถนําประสบการณมาใชในการคนควารวบรวมความรู 

    ดวยตนเอง (IS) 

ดี 

 

(2) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.5 สามารถนําประสบการณมาใชในการคนควารวบรวมความรู 

ดวยตนเอง (IS) 

ดี 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา คาเปาหมาย 

(3) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.1 - ม.3 สามารถนําประสบการณใหมๆ สรางสรรคสิ่งใหมๆ 

    มาใชในการจัดโครงการ โครงงาน ชิ้นงานและผลผลิต 

ดี 

(4) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.4 - ม.6 สามารถนําประสบการณใหมๆ สรางสรรคสิ่งใหมๆมา 

    ใชในการจัดโครงการ โครงงาน ชิ้นงานและผลผลิต 

ดี 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          ดีเลิศ 

(1) ผูเรียนรอยละ 75  ของ ม.1 - ม.3  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาตนเอง และสังคมดานการเรียนรู การสื่อสาร และการทํางาน  

ดีเลิศ 

(2) ผูเรียนรอยละ 75  ของ ม.4 - ม.6 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

ตนเอง และสังคมดานการเรียนรู การสื่อสาร และการทํางาน 

ดีเลิศ 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                 ดี 

(1) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

(2) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.4-ม.6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5  ขึ้นไป 

ดี 

 

(3) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

 

(4) ผูเรียนรอยละ 65 ของ ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5  ขึ้นไป 

ดี 

(5) ผูเรียนรอยละ 60 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5  ขึ้นไป 

ดี 

(6) ผูเรียนรอยละ 60 ของ ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

(7) ผูเรียนรอยละ 60 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

(8) ผูเรียนรอยละ 60 ของ ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

(9) ผูเรียนรอยละ 70 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล

ศึกษา ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(10) ผูเรียนรอยละ 75 ของ ม.4-ม.6 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและ

พลศึกษา ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(11) ผูเรียนรอยละ 75 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ ดีเลิศ 
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    ตามเปาหมายของโรงเรียนท่ีกําหนดไวมีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

(12) ผูเรียนรอยละ 75 ของ ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ตามเปาหมายของโรงเรียนกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(13) ผูเรียนรอยละ 75 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ตามเปาหมายของโรงเรียนกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(14) ผูเรียนรอยละ 75 ของ ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ตามเปาหมายของโรงเรียนกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดีเลิศ 

(15) ผูเรียนรอยละ 60 ของ ม.1-ม.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามเปาหมายของ

โรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

(16) ผูเรียนรอยละ 60 ของ ม.4-ม.6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษตามเปาหมาย

ของโรงเรียนท่ีกําหนดไว มีระดับผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป 

ดี 

(17) นักเรียนระดับชั้น ม.6 มีผลคะแนนเฉลี่ย การทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป และมีคาเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกวาเกณฑรอยละ 60 

ดี 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ยอดเย่ียม 

(1) ผูเ้รียนร้อยละ 80 ในระดบัช ั้น ม.1 -ม.3 มเีจตคติท่ีดี และมคีวามพร้อมในการศึกษาตอ่ใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน 
ยอดเยี่ยม 

(2) ผูเ้รียนร้อยละ 80 ในระดบัช ั้น ม.4-ม.6 มเีจตคติท่ีดี และมคีวามพร้อมในการศึกษาตอ่ใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน 

ยอดเยี่ยม 

(3) ผูเ้รียนร้อยละ 80 ในระดบัช ั้น ม.1 -ม.3 มเีจตคติท่ีดีตอ่การทาํงาน และประกอบอาชีพ ยอดเยี่ยม 

(4) ผูเ้รียนร้อยละ 80 ในชว่งช ั้น ม.4 -ม.6 มเีจตคติท่ีดีตอ่การทาํงาน และประกอบอาชีพ ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1) มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ยอดเย่ียม 

อัตลักษณของโรงเรียน : มารยาทดี มีจิตอาสา 

มารยาทดี 

 

(1) ผูเรียนรอยละ 85 มีมารยาทในการไหว การพูด การยิ้มทักทายและมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ยอดเยี่ยม 

(2) ผูเรียนรอยละ 85 ผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับดีถึงดีเยี่ยมขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

มีจิตอาสา  

(3) ผูเรียนรอยละ 85 เขารวมกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีโรงเรียนหรือชุมชนจัด ยอดเยี่ยม 

(4) ผูเรียนรอยละ 85 มีจิตอาสาในการชวยเหลือผูอ่ืนดวยความสมัครใจ ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย  ยอดเย่ียม 

(1) ผูเรียนรอยละ 85 มีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย ยอดเยี่ยม 
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3) มีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

(1) ผูเรียนรอยละ 90 ยอมรับ และอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย  

เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเย่ียม 

(1)  ผูเรียนรอยละ 85 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม ยอดเยีย่ม 

(2)  ผูเรียนรอยละ 85 ขึ้นไปมีการแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย ยอดเยี่ยม 

(3)  ผูเรียนรอยละ 85 สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืนไมมีความขัดแยงกัน ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

1. การมีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 

(1) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ปฏิบัติได ยอดเยี่ยม 

(2) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ยอดเยี่ยม 

(3) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

และทองถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

(4) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับวัตถุประสงคของ 

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด 

ยอดเยี่ยม 

(5) สถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ของสังคม 

ดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

(1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาอยางเปนระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพการ 

จัดการศึกษาและนําแผนไปปฏิบัติ มีรูปแบบกระบวนการบริหารท่ีชัดเจน และเปนแบบอยางได 

ยอดเยี่ยม 

(2) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่องมีรูปแบบ

การวัดการประเมินผลท่ีชัดเจน 

ดีเลิศ 

(3) สถานศึกษามีการการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลชวยเหลือ ดีเลิศ 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

    สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

ดีเลิศ 

(1) สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 

ดีเลิศ 

(2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

สถานศึกษาพรอมท้ังประเมินผลการใชและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

ดีเลิศ 

(3) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

 

ดีเลิศ 
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4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเย่ียม 

(1) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เขารับการอบรม สัมมนา 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป 

ยอดเยี่ยม 

 

(2) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครูทุกคน เขารับการอบรมตามโครงการคูปองครูเพ่ือพัฒนา 

วิชาชีพไมนอยกวา 12-20 ชั่วโมงตอป 

ดีเลิศ 

(3) โรงเรียนสงเสริม สนบัสนุนใหครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางานไมนอยกวา 50 ชั่วโมงตอป 

ยอดเยี่ยม 

 

(4) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ดีเลิศ 

(1) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนและ 

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

(2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียนและ 

สภาพแวดลอมทางสังคมท่ีมีความปลอดภัย 

ดีเลิศ 

(3) สถานศึกษาจัดใหมีหองปฏิบัติการ(หองพิเศษ) ตางๆ เชน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

หองสมุด หองพยาบาล  ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ดีเลิศ 

(1) โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ 

1.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดีเลิศ 

(1) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดการเรียนรูเนนกระบวนการคิด และใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง ตาม

มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 

ดีเลิศ 

(2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู แบบ Active Learning ดีเลิศ 

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ยอดเย่ียม 

(1) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ยอดเยี่ยม 

(2) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู มี application      ยอดเยี่ยม 

(3) ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ใช แหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปญญาทองถิ่น

บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือตอการเรียนรูใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 

ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ เชิงบวก สงผลใหนักเรียนรักการเรียนรู ดีเลิศ 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 
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(1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและใหขอมูลยอนกลับ นําผลมาพัฒนา

ผูเรียน 

ดีเลิศ 

(2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายของการเรียนรู ดีเลิศ 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

    เรียนรู 

ดีเลิศ 

  ครู และ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ

ปรบัปรุงการจดัการเรียนรู 

ดีเลิศ 

 

การกําหนดคาเปาหมาย 

1. ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ท่ีผานมา เพ่ือเปนฐานขอมูลในการกําหนดคาเปาหมาย 

2. การกําหนดคาเปาหมายในแตละมาตรฐาน กําหนดเปนระดับคุณภาพ 5 ระดับ ดังนี้ 

ตารางเทียบเคียง 

ระดับคุณภาพ คารอยละ 

ยอดเยี่ยม รอยละ 80 ขึ้นไป 

ดีเลิศ รอยละ 70 – 79  

ดี รอยละ 60 – 69  

ปานกลาง รอยละ 50 – 59  

กําลังพัฒนา ตํ่ากวารอยละ 50 
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คําส่ังโรงเรียนผดุงปญญา    จังหวัดตาก 

ท่ี  164 / 2564 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 

-------------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนผดุงปญญา ไดประกาศใชมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (3) ที่ไดกําหนดการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักที่สําคัญขอหนึ่ง คือ มีการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับช้ันและประเภทการศึกษาโดยมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงาน

ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน ใหใชมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษ าข้ัน

พ้ืนฐานและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นั้น โรงเรียนผดุงปญญา จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self – Assessment Report) ประจําปการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย  

    1. นายสนั่น    วงษดี                ผูอํานวยการโรงเรียนผดุงปญญา       ประธานกรรมการ 

    2. นางสาวกัลยา        ไขมุขเลิศฤทธ์ิ          รองผูอํานวยการโรงเรียนผดุงปญญา            กรรมการ 

    3. วาที่รอยตรีวิโรจน   ศรีสุข                รองผูอํานวยการโรงเรียนผดุงปญญา             กรรมการ 

    4. นางนิตยา    รัตนหิรัญกาญจน  รองผูอํานวยการโรงเรียนผดุงปญญา  กรรมการ 

    5. นางสาวสุรียพร      เจ็ดกริช                ครูโรงเรียนผดุงปญญา          กรรมการและเลขานุการ 

    6. นางพัชนีย    วิจารณพล             ครูโรงเรียนผดุงปญญา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 

   1. วาที่รอยตรีวิโรจน     ศรีสุข           ประธานกรรมการ 

   2. นางพัชนีย         วิจารณพล    กรรมการ 

   3. นางสาวพิมปภา       รัตนารมย    กรรมการ 

   4. นางสาววีรยา          วิโยธา    กรรมการ 

   5.  นางอรทัย             ประดับศรี    กรรมการ 

   6.  นางสาวสุรียพร        เจ็ดกริช    กรรมการและเลขานุการ 

   7.  นางสาวเอ้ืออรุณ      สิทธิวงศ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   8.  นางสาวหทัยชนก     เทียนทอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ทําหนาท่ี  

สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาไดมีความรูความเขาใจในหลักการจุดหมายหลักเกณฑ ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

วางแผนดําเนินการดานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง

และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

จัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนผดุงปญญา ปการศึกษา 2564 

    
  ขอใหผูที่ไดรับการแตงต้ังตามคําส่ัง ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดีตอทางราชการ  

          ส่ัง  ณ  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
             (นายสนั่น    วงษดี) 
                        ผูอํานวยการโรงเรียนผดุงปญญา 
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คํานํา 

 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนผดุงปญญา  

ปการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปการศึกษาท่ีผานมา ใหตนสังกัด

หนวยงานตนสังกัด หรือ หนวยงานท่ีกํากับดูแล และสาธารณซนไดรับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนผดุงปญญา ไดสะทอนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและ

การจัดการ มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และผลการวิเคราะหจุดเดน จุด

ท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาใหดีขึ้นกวาเดิมอยางนอย 1 ระดับคุณภาพ อีกท้ังรายงา นการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใชเปนขอมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับร อง

มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป 

   ขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

ทุกฝายท่ีมีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) 

ปการศึกษา 2564  ฉบับนี้  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารรายงานฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอการนําไปใช

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผดุงปญญา ในปการศึกษา 2565 ตอไป 

 

 

                 งานประกันคุณภาพภายใน 

         กลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนผดุงปญญา 
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